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Kälviän kirkonkylä on havainnollinen esimerkki suoma-
laisten maaseututaajamien viime aikaisesta muutoksesta, 
jonka suuntaa määrittää suhde kaupungistumiskehityk-
seen. Siinä missä harvaan asuttu maaseutu kamppailee 
väestön vähenemisen ja vanhenemisen kanssa, on kau-
punginläheinen maaseutu yhä useamman suomalaisen 
suosimaa elinympäristöä. Kokkolan vieressä sijaitseva 
Kälviä onkin tyypillistä kaupunginläheistä maaseutua. 
Se on myös kuntaliitoksen myötä osa Kokkolan kau-
punkia. Kälviän kirkonkylä tarjoaa siten tuleville suun-
nittelijoille oivan oppitunnin kaupunginläheisten maa-
seutuympäristöjen suunnittelun ajankohtaisista haas-
teista. Haasteeseen tarttui syksyllä 2013 innokaasti 11 
Oulun yliopiston opiskelijaa, kolme maantieteilijää ja 
kahdeksan tulevaa arkkitehtia. 

 Kälviän kirkonkylän tutkiminen kytkettiin kah-
teen maisterivaiheen syventävään opintojaksoon, Kun-
tasuunnittelun kurssiin (15 op) ja Yhdyskuntasuunnit-
telun erikoiskurssiin (5-10 op). Opiskelijat vierailivat 
Kälviällä syksyn 2013 aikana useamman kerran. Opis-
kelijoiden visioimaa maankäytön kehityskuvaa ja sen eri 
vaiheita kommentoi työn edetessä seurantaryhmä, jossa 
oli mukana muun muassa kaupungin nykyisiä ja entisiä 
virkamiehiä, yrittäjiä ja muita paikallisia toimijoita. Lop-
putuotoksena laadittiin Kälviän maankäytön kehitysku-
va 2030: Asu lähellä, näe kauas (ks. liite).

Kehityskuva laadittiin tutkijatohtori Emilia Rönkön 
kehittämää työkalua hyödyntäen (Rönkkö 2012; Rönk-
kö, Hentilä, Illikainen 2013). Siinä suunniteltava alue ja 
sen ominaispiirteet otetaan kokonaisuutena huomioon. 
Alueen nykytilaa ja kehitysvaiheita kartoitettiin maasto-
käynneillä, erilaisten selvitysten ja analyysien avulla sekä 
seurantaryhmän tarjoamaa paikallistuntemusta hyödyn-
täen. Opiskelijat profiloivat alueen ja työstivät kolme 
erilaista tulevaisuuden kuvaa, joiden pohjalta laadittiin 
lopullinen maankäytön kehityskuva.  

 Maankäytön kehityskuvan tavoitteeksi asetettiin 
Kälviän säilyttäminen asumisen, monien elinkeinojen ja 
hyvien palveluiden monipuolisena maaseutukirkonkylä-
nä. Kälviän maankäytön kehityskuvan painopisteiksi va-
littiin tulevaisuuden elinkeinot, laadukas asuminen, toi-
minnallinen keskusta sekä virkistys ja liikunta. Saadun 
palautteen perusteella työ onnistui hyvin. Siihen vaikutti 
opiskelijoiden aito innostus ja kunnollinen perehtymi-
nen suunnittelualueeseen. Perehtymistä edesauttoi se, 
että osa opiskelijoista ryhtyi jo edeltävänä kesänä toi-
meen kolmen selvitystehtävän parissa. 

 Tiia Possakka selvitti Kälviän kirkonkylän ke-
hitysvaiheita sekä laati kehityshistoriallisen analyysin, 
jossa painotus oli kulttuuriympäristön kehitysvaiheissa 
ja kerroksellisuudessa (s.12). Henry Tossava laati Kälvi-
än kirkonkylän taajamakuvallisen kartoituksen sekä va-
lokuvasi suunnittelukohteen (s.42). Laura Felin selvitti 
Kälviän kirkonkylän kaavoituksen vaiheita ja toteutu-

neisuutta perehtymällä mitä kaavoja ja milloin kirkon-
kylään oli laadittu (s.18). Aineistona olivat entiset ja ny-
kyiset asema- ja yleiskaavat sekä maakuntakaava niihin 
liittyvine selostuksineen ja mahdollisine selvityksineen. 
Näiden kolmen tehtävän tulokset auttoivat osaltaan 
luomaan Kälviää koskevaa tietoperustaa ja ymmärrystä. 
Ne esiteltiinkin muille opiskelijoille heti syyslukukauden 
alussa että myös paikallisille toimijoille ensimmäisessä 
yhteisessä kokoontumisessa.

 Karri Hakala ja Ilona Heikkinen ottivat tutki-
muskohteekseen asukasnäkökulman Kälviän kirkonky-
lään (s.76). He suunnittelivat ja toteuttivat kälviäläisille 
suunnatun asukaskyselyn. Kyselyn tavoitteena oli selvit-
tää käyttäjien ympäristökokemusten avulla kohdealueen 
identiteettiä. Kysymykset, jotka ovat tämä raportin liit-
teenä, käsittelivät kohdealueen rakennettua ympäristöä, 
toimintaympäristöä sekä kohdealueeseen liittyviä merki-
tyksiä. 

 Yhteistyö paikallisten toimijoiden oli koko syk-
syn tärkeässä roolissa. Tiina Pyhäluoto koordinoi vuo-
rovaikutusta ja osallistuvaa suunnitteluprosessia (s. 8). 
Hän toimi seurantaryhmän sihteerinä, keräsi seuranta-
ryhmän yhteystiedot ja kokousten osallistujatiedot, laati 
kokouksista muistiot ja lähetti ne osallistujille, valokuva-
si tilaisuudet ja niissä esitellyt luonnokset sekä piti muu-
toinkin yhteyttä seurantaryhmään ja muihin mahdolli-
siin osallisiin. 

 Opiskelijat perehtyivät Kälviän rooliin myös 
osana laajempaa kontekstia: Risto Honkonen valitsi 
työnsä aiheeksi asiantuntijanäkökulman Kälviän kir-
konkylän suunnitteluun: Erityiskysymyksenä oli, miten 
Kälviään, sen elinkeinoihin (ml. maaseutuelinkeinot) ja 
muutokseen liittyvät suunnittelukysymykset ovat muka-
na Keski-Pohjanmaan pitkän tähtäimen tulevaisuuden 
suuntien etsinnässä (s.68). Henrikki Moisander tarkaste-
li puolestaan työssään Kälviän kirkonkylän roolia osana 
Kokkolan kaupunkia esimerkiksi palvelu- ja yhdyskun-
tarakenteen näkökulmasta (s.64).

 Opintojaksolla tuotettiin lisäksi yleisempää ym-
märrystä siitä, miten kirkonkylien taajamakuvallisia kar-
toituksia on tehty ja tehdään. Katariina Huikari perehtyi 
taajamakuvallisen kartoituksen menetelmiin. Aineistona 
olivat keskeiset taajamakuvallisen kartoituksen metodi-
oppaat (esim. Kekkonen & Kukkonen, Kukkonen & 
Rautamäki, Panu), joista ainalysoitiin niissä käytettyjä 
menetemiä ja muuttujia. Menetelmien ja muuttujien 
analyysi (mitä ympäristön ulottuvuuksia on painotet-
tu) tehtiin sijoittamalla tarkastellut kartoitukset Rönkön 
(Rönkkö 2012) väitöskirjan pohjalta laadittuun analyysi-
nelikenttään.

 Kirsi Översti syventyi taajamakuvallisen kar-
toituksen käytäntöihin. Tehtävänä oli perehtyä erilaisiin 
käytännön suunnittelutyön taustaksi tuotettuihin selvi-
tyksiin, joissa on mukana taajamakuvallinen ulottuvuus, 
sekä analysoida niissä käytettyjä menetemiä ja muuttujia. 
Menetelmien ja muuttujien analyysi (mitä ympäristön 
ulottuvuuksia on painotettu) tehtiin myös tässä tapa-
uksessa sijoittamalla tarkastellut kartoitukset Rönkön 
(Rönkkö 2012) väitöskirjan pohjalta laadittuun analyy-
sinelikenttään.

 Kälviällä tehdyt analyysit, selvitykset ja suunni-
telmat liittyvät Suomalaiset maaseututaajamat 2010-lu-
vulla (SuoMa) hankkeeseen. Kaksivuotisessa tutkimus-
hankkeessa (2013-14) tarkastellaan maaseututaajamien 
muutoksia viimeisen kolmenkymmenen vuoden ajalta. 
Tutkimusta rahoittaa Maatilatalouden kehittämisrahas-
to.  

 SuoMa-tutkimushankkeen osapuolet ovat 
Aalto-yliopiston Taiteen ja suunnittelun korkeakoulun 
Maisemasuunnittelu, Oulun yliopiston arkkitehtuurin 
tiedekunta sekä koordinaattorina toimiva Lahden am-
mattikorkeakoulu. Kälviän kirkonkylän lisäksi kaksi 
muuta kohdetta vuonna 2013 olivat Sysmä ja Perniö. 
Tutkimuskohteet on valittu siten, että ne edustavat eri-
laisia lähtökohtia, alueellista ja maisemallista sijaintia 
sekä yhteiskunnallis-taloudellisia reunaehtoja, esimer-
kiksi kasvavia tai taantuvia paikkakuntia. 

 SuoMa-hankkeen ohjausryhmään ovat kuulu-
neet puheenjohtajana ylitarkastaja Harry Berg ympä-
ristöministeriöstä sekä jäseninä suunnittelupäällikkö 
Sirkku Huisko, dosentti Heikki Kukkonen,  FT Tep-
po Korhonen, arkkitehti Kirsti Kovanen, yliarkkitehti 
Raija Seppänen maa- ja metsätalousministeriöstä, TkL 
Liisa Tarjanne aluearkkitehti Ulla-Maija Upola ja kor-
keakoulujen edustajina yliopettaja Eeva Aarrevaara 
(Lahden ammattikorkeakoulu), professori Helka-Liisa 
Hentilä (Oulun yliopisto) ja professori Maija Rautamäki 
(Aalto yliopisto). Kiitos ohjausryhmälle ja ennen kaik-
kea paikallisille toimijoille kiinnostuksesta, tuesta ja hy-
vistä kommenteista. Erityiskiitokset Kokkolan asema-
kaava-arkkitehti Elina Nissiselle ja tuntiopettajana opin-
tojaksolla toimineelle arkkitehti Safa Outi Palosaarelle. 
Kälviäläistä sanontaa lainaten: ”Niin meni kun meinathin!”

He lka -L i i s a  Hen t i l ä

Johdanto
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Oulun yliopiston arkkitehtuurin osaston yhdyskunta-
suunnittelun laboratorion järjestämän kuntasuunnit-
telun kurssin kohteena oli syksyllä 2013 Kälviä, joka 
vuonna 2009 yhdistyi kuntaliitoksen myötä osaksi Kok-
kolaa. Kurssille osallistui kymmenen opiskelijaa, joista 
seitsemän arkkitehtuurin osastolta ja kolme maantie-
teen laitokselta. Kurssin opettajina toimivat professori 
Helka-Liisa Hentilä ja arkkitehti ja tuntiopettaja Outi 
Palosaari. Kurssi liittyi Maa- ja metsätalousministeriön 
tutkimushankkeeseen Suomalainen maaseututaajama  
2010-luvulla (SUOMA). Kurssin apuna toimi reilu kym-
menhenkinen seurantaryhmä, joka koostui paikallisista 
toimijoista ja asukkaista. 

Kurssin aloitus, analyysit ja profiilit

Kuntasuunnittelun kurssi starttasi syyskuun alussa. 
Muutamat ahkerat kurssilaiset olivat aloittaneet työt jo 
kesän aikana tehden Yhdyskuntasuunnittelun erikois-
kurssin ennakkotehtäviä. He olivat muun muassa analy-
soineet Kälviää aistinvaraisesti ja syventyneet historiaan 
ja kaavoituksen menneisyyteen. Me muut pääsimme tu-
tustumaan Kälviään ensikertaa heidän esitellessään ke-
sän töitään. Kurssilla käytettiin työkaluna tutkija Emilia 
Rönkön kehittämää maankäytön kehityskuvan laadin-
tatyökalua, jossa tarkastelualuetta lähestytään useasta 

eri näkökulmasta ja työ on jaettu selkeisiin vaiheisiin. 
Ensimmäisenä työn vaiheena oli empiirinen analyysi. 
Pikaisen Kälviä-tietokylvyn jälkeen kurssilaiset jaettiin 
ryhmiin ja kullekin neljälle ryhmälle annettiin ”silmä-
lasit”, joiden läpi tarkastella suunnittelualuetta. Ryhmät 
olivat toiminnallinen ympäristö, fyysinen ympäristö, ais-
tiympäristö sekä merkitysympäristö. Kälviä oli kaikille 
kurssilaisille entuudestaan melko tuntematon paikka ja 
analyysityöhön olikin melko haastavaa heti tarttua. Työ 
kuitenkin saatiin alkuun ja ensimmäinen käynti Kälviälle 
oli aikataulutettu jo seuraavalle viikolle. 

Ensimmäinen vierailu Kälviälle

Syyskuun puolivälissä kokoonnuimme maanantaiaamu-
na arkkitehtuurin osaston pihalle vaihtelevin odotuksin. 
Tuntui hyvältä päästä paikan päälle tutustumaan suun-
nittelualueeseen, mutta samana iltana odottava ensim-
mäinen seurantaryhmän tapaaminen hieman jännitti. 
Kälviälle saavuttuamme nautimme lounaan Keski-Poh-
janmaan opistolla, missä myös majoituimme vierailu-
jemme aikana. Nopean huoneiden jaon ja ylimääräisten 
tavaroiden huoneisiin jätön jälkeen suuntasimme Käl-
viän entiselle kunnantalolle, nykyiselle aluetoimistolle. 
Siellä Kokkolan asemakaava-arkkitehti Elina Nissinen 
ja vs. yleiskaava-arkkitehti Juho Peltoniemi pitivät meille 

kuntainfon ja kertoivat, mitä suunnittelualueellamme on 
tällä hetkellä meneillään. Isoimpina ongelmina alueella 
olivat kirkonkylän vanhentunut ja suurilta osin toteu-
tumatta jäänyt asemakaava, kirkonkylän tonttien hou-
kuttelemattomuus ja hieman hallitsemattomaksi pääs-
syt haja-asutusrakentaminen. Lisäksi junarata halkaisee 
Kälviän kirkonkylän kahtia ja kahtiajako tulee lisäänty-
mään Jyväskylän ja Oulun välille rakentuvan kaksoisrai-
teen myötä. Henkilöliikenne Kälviällä on loppunut jo 
1990. Tiiviin tilannekatsauksen jälkeen pakkauduimme 
jälleen autoihin ja lähdimme kiertelemään suunnittelu-
alueella. Kierroksen aikana alkoi autonikkunoiden läpi 
hahmottua vielä kovin hajanainen, mutta hiljalleen tar-
kentuva kuva Kälviästä.
 Illalla oli aika tavata seurantaryhmä ensimmäi-
sen kerran. Kahvin jälkeen alkuesittelyissä selvisi, että 
miesvaltainen seurantaryhmämme koostui paljolti en-
tisistä ja nykyisistä kunnan politiikassa mukana olleista 
henkilöistä ja muutamista paikallisten yrittäjien edus-
tajista. Kesällä kurssin aloittaneet opiskelijat esittelivät 
seurantaryhmälle töitään ja myös analyysiryhmät kertoi-
vat viikko sitten aloitetuista, päivän aikana tarkentuneis-
ta analyyseistään. Kun lopulta illalla sai painaa päänsä 
tyynyyn, ajatukset pyörivät Kälviän ympärillä.
 Enemmän tai vähemmän hyvin nukutun yön 
jälkeen aamupalan ääressä suunniteltiin päivän ohjel-
maa. Analyysiryhmän oman tarpeen mukaan osa opis-
kelijoista aikoi suunnata maastoon ja osa aluetoimistolle 
työntekoon. Illaksi oli tarkoitus saada työstettyä työn 
seuraava vaihe: kulttuuriympäristöprofiili. Jokaisen ana-
lyysiryhmän tehtävänä oli laatia illaksi profiili omasta 
analyysinäkökulmastaan. Päivä sujui erittäin nopeasti ja 
opiskelijoiden päät melkein savusivat ajatuksista. Pian 
oli taas kahvittelun aika, minkä jälkeen kurssilaiset esit-
telivät työstetyt profiilinsa seurantaryhmälle. Työn seu-
raava vaihe olivat vaihtoehtoisiin tulevaisuuden näky-
miin perustuvat visiot. Visioiden suuntaviivat päätettiin 
yhdessä seurantaryhmän kanssa. Visioiden lähtökoh-
diksi valittiin väestönkehitysennusteet: väkiluvun pysy-
minen ennallaan, maltillinen kasvu ja voimakas kasvu. 
Lisäksi päätettiin ottaa suunnitelman tavoitevuodeksi 
2030 ja vaiheistaa suunnitelmat nopeasti toteutettaviin 
2014-2015, lähiajan suunnitelmiin 2016-2020 ja pit-
käntähtäimen suunnitelmiin 2021-2030. Suunnitelmien 
tarkemmat sisällöt ja suuntaviivat jäivät opiskelijoiden 
pohdittaviksi. Joka tapauksessa tarkoituksena oli saada 
kolme toisistaan selvästi poikkeavaa suunnitelmaa. Vii-
meisenä vierailupäivänä kurssilaiset käyttivät suunnitte-
lualueella paikalla olon hyödyksi kierrellen ja tutustuen 
lähemmin Kälviään. Ennen paluuta Ouluun ajoimme 
Kälviään kuuluvaan Ruotsaloon ja merenrannalle. 

Olimme jo kuulleet, että meri on ollut, ja on edelleen, 
merkittävä osa kälviäläisyyttä. Merellisyys ei näy Kälvi-
än kirkonkylällä, mutta nyt ymmärsimme, kuinka lähellä 
ranta onkaan. 

Työ jatkuu, vaihtoehtoiset tulevaisuuden visiot

Vaihtoehtoisia tulevaisuuden visiosuunnitelmia varten 
jaettiin uudet ryhmät sillä periaatteella, että jokaisessa 
ryhmässä olisi joku aiemmista analyysi- ja profiiliryh-
mistä. Oli virkistävää alkaa työskennellä uuden ryhmän 
kanssa ja oli hyvä, että kaikilla ryhmän jäsenillä oli ana-
lyysivaiheesta juontuva hieman erilainen suhtautuminen 
ja näkökanta suunnittelualueeseen. Alkuun vaihtoeh-
toisia visioita alettiin työstää koko ryhmän voimin. Ko-
koonnuimme kaikki yhteen ja aloimme ideoida, mitä 
mikin visio Kälviän kannalta voisi tarkoittaa. Seuraavien 
viikkojen aikana vaihtoehtoiset suunnitelmat kiteytyivät, 
niitä työstettiin, ohjattiin, kommentoitiin ja viilattiin. 
Marraskuun alussa olisi taas aika mennä Kälviälle ja esi-
tellä kaikki kolme maankäytön visiota seurantaryhmälle. 
Reilu kuukausi kului huimaa tahtia ja lokakuu ehti tuskin 
alkaa ennen kuin jo loppui. 

Toisen kerran Kälviälle ja visioiden vaikutusten 
arviointi

Marraskuun alussa eräänä tiistaiaamuna pakkauduim-
me taas tulosteinemme, muistitikkuinemme, tietoko-
neinemme ja yöpymistavaroinemme kahteen autoon ja 
suuntasimme Kokkolan kautta Kälviälle. Kokkolassa 
nautimme lounasta kunnantalolla, kuuntelimme kiin-

T i ina  Pyhä luo to

Kurssin kuvaus

Kuva 1. Kurssi Pirskerissä tutustumassa Kälviän merenrantaan. 
(Kuva Tiina Pyhäluoto)

Kuva 2. Kurssilaiset työstämässä analyysejä ja profiileja 
Kälviällä 17.9.2013. (Kuva Tiina Pyhäluoto)
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Loppurutistus, synteesisuunnitelma

Ouluun palattuamme sovimme koko ryhmän yhteisistä 
viikoittaisista tapaamisista. Kaikkia hieman epäilytti, mi-
ten saamme kymmenen hengen ryhmällä aikaan yhden 
yhteisen suunnitelman. Synteesisuunnitelmastamme 
puuttui pitkään työn eri osa-alueita yhteen vetävä punai-
nen lanka. Se löytyi lopulta pikkuhiljaa, mutta lopputyö 
olisi sujunut helpommin ja vähemmällä ylimääräisellä 
työllä, jos olisimme ottaneet ennen työskentelyyn ryh-
tymistä enemmän aikaa kokonaisvision hahmotteluun. 
Marraskuun viikot vilisivät silmissä ja työ alkoi kuroutua 
kokonaisuudeksi vasta aivan loppumetreillä. Jokainen 
varmasti huokasi helpotuksesta, kun joulukuun en-
simmäisenä tiistaina, samana päivänä, kun olimme me-
nossa esittämään työtämme Kälviälle viimeisen kerran, 
saimme lopulliset planssit käteemme. Vielä työ ei ollut 
kuitenkaan ohi. Esittelimme työn tiistaiaamuna kurssin 
opettajille, minkä jälkeen saimme muutaman tunnin ai-
kaa työstää esitystämme ennen lähtöä Kälviälle. 

Viimeinen vierailu Kälviälle

Työntäyteisen parin tunnin, jotka kuluivat esityksen vii-
meistelyssä, ja lounaan jälkeen pakkasimme itsemme 
pikkubussiin ja suuntasimme etelää kohti. Perille päästy-
ämme jakauduimme osa kiinnittämään tulosteita seinäl-
le,  osa järjestämään tuoleja vain tunnin päästä alkavaa 
esitystä varten. Saattoi jo tuntea kuinka syksyn aikana 
kertynyt stressi ja jännitys alkoivat hiljalleen hälventyä. 
Esitys meni erittäin hyvin ja ryhmä sai seurantaryhmältä 

paljon kiitosta. Olimme onnistuneet solmimaan erillisis-
tä suunnitelmista ehjän kokonaisuuden, josta saatoimme 
itsekin olla ylpeitä ja iloisia. Muutamat meistä olivat jopa 
suorastaan hämmentyneitä siitä, miten ehyt kokonaisuu-
desta tulikaan. Bussimatka Ouluun sujui huojentuneessa 
ilmapiirissä. Kurssin lopun häämöttäessä seuraavan vii-
kon tentin takana olo oli jopa hivenen haikea, sillä tiiviin 
syksyn aikana ehdimme pienessä ryhmässämme tulla 
melko tutuiksi.

nostuneina kaavoituspäällikkö Veli-Pekka Koivun luen-
non yleiskaavoituksesta ja ehdimme vielä käydä kävellen 
tutustumassa Kokkolaan marraskuisessa tihkusateessa 
ennen kuin autojen keulat suunnattiin Kälviälle. 
 Aluetoimistolle saavuttuamme alkoi kova to-
hina. Järjestimme pöytiä ja tuoleja ja yritimme kasata 
ajatuksiamme esityksiä varten. Ennen seurantaryhmän 
paikalle saapumista meille esiteltiin lisäksi uusi työvaihe: 
vaikutusten arviointi. Jokaiselle ryhmälle annettiin teh-
täväksi syventyä jonkin toisen ryhmän työhön ja suo-
rittaa sille vaikutusten arviointi. Vaikutuksia arvioitiin 
kolmesta näkökulmasta: kyläkuva ja maisemarakenne, 
arkielämä ja paikallisuus ja talous ja elinkeinoelämä. 
Olimme toki jonkin verran perillä toistemme töistä, 
olihan niitä välikritiikeissä esitelty, mutta silti lyhyessä 
ajassa, joka meillä oli käytettävissämme ennen seuran-
taryhmän saapumista, emme ehtineet päästä niin syvälle 
eri visioihin, että suunnitelmien vaikutuksia olisi voinut 
kunnolla arvioida. Vaikutusten arviointia kuitenkin jat-
kettaisiin vielä seurantaryhmän kanssa. Onneksi seuran-
taryhmän tapaaminen alkoi tuttuun tapaan kahvittelulla 
ja kahvikupin ja pasteijan kera saattoi muutamaksi mi-
nuutiksi keskittyä vielä omaan tulevaan esitykseensä. Vi-
siot saatiin esiteltyä onnistuneesti ja kaikki saivat kiitosta 
seurantaryhmältä. 

Vaihtoehtoisista visioista ensimmäinen oli ”Vihreä, 
energinen ja yritteliäs Kälviä”, jonka lähtökohtana oli 
väkiluvun pysyminen nykyisellä tasolla. Suunnitelmassa 
panostettiin uusiutuvan energian tuottamiseen ja kirkon-
kylän autioitumisen ehkäisyyn. Ryhmä keskittyi Kälviän 
kirkonkylään parantamalla kylänraittia ja suunnittele-

malla houkuttelevaa täydennysrakentamista kirkonkylän 
olemassa oleville asuinalueille. Toisena suunnitelmana 
oli ”Elämää pihapiireissä”, jossa lähdettiin olettamuk-
sesta, että Kälviän väkiluku kasvaisi tavoitevuoteen 2030 
mennessä 150 hengellä. Suunnitelman lähtökohtana oli 
yhteisöllisyys, sen parantaminen ja tukeminen suunnit-
telulla. Ryhmän suunnitelmassa kehitettiin kylänraittia, 
osoitettiin täydennysrakentamista olemassa oleville alu-
eille ja suunniteltiin maaseutuasumisen sijoittumista. 
Viimeinen vaihtoehtoisista visioista oli ”Kälviä - urbaa-
ni maaseutu”. Suunnitelma oli kaikista kolmesta irrotte-
levin. Siinä kaavailtu väkiluvun kasvu 300 hengellä antoi 
luonnollisesti enemmän mahdollisuuksia. Suunnitel-
massa Kälviällä aloitettiin muun muassa kaivostoiminta 
ja lähijunaliikenne. Ryhmän visiossa uutta rakentamista 
sijoitettiin maaseudulle sormimallilla, jonka mukaan ra-
kentamista voisi jatkaa myös tulevaisuudessa. 
 Esittelyiden jälkeen jakauduttiin kolmeen ryh-
mään vaikutusten arviointia varten siten, että jokaiseen 
ryhmään tuli seurantaryhmäläisiä ja aina yksi opiskelija 
jokaisesta eri suunnitelmasta. Jokaiselle ryhmälle annet-
tiin oma tarkastelunäkökulma. Näkökulmat olivat samat, 
joiden kautta opiskelijat olivat jo arvioineet suunnitel-
mia. Eli kyläkuva ja maisemarakenne, arkielämä ja pai-
kallisuus ja talous ja elinkeinoelämä. Vuorotellen kaikki 
arviointiryhmät arvioivat kaikki kolme suunnitelmaa ja 
lopuksi ryhmät jakoivat ajatuksensa muille ryhmille. 
 Seuraavana päivänä aamupalan jälkeen opis-
kelijoiden ensimmäinen tehtävä oli tehdä yhteenveto 
edellisenä iltana tehdystä vaikutusten arvioinnista. Tä-
män jälkeen ryhmä kokoontui yhteen pohtimaan työn 
seuraavaa ja viimeistä vaihetta: synteesisuunnitelmaa. 
Opettajien johdolla tehtiin työnjako lopputyötä varten 
ennen kuin vielä tiedettiin, mitä oikeastaan oltiin teke-
mässä. Itseohjautuvuutemme syksyn aikana moneen 
kertaan näyttänyt ryhmämme olisi suoriutunut työnja-
osta luontevimmin itse. Ennen kuin isot suuntaviivat 
oli päätetty työryhmät ja parit syventyivät kukin omaan 
tehtäväänsä ennen iltaa ja seuraavaa seurantaryhmän 
tapaamista. Emme ehtineet  yhdessä pohtia, mitä pa-
loja mistäkin visiosta sisällytämme lopulliseen suunni-
telmaamme ja mikä kokonaisvisiomme on. Tehokkaasti 
alkaneen konkreettisen työnteon seurauksena saatoim-
me kuitenkin esitellä jatkotyöstöajatuksiamme illalla 
seurantaryhmälle ja he jäivät innolla odottamaan, mitä 
saisimme joulukuun alkuun mennessä aikaan lopullista 
suunnitelmaa varten. 

Kuva 4. Vaikutusten arviointia seurantaryhmän kanssa 
5.11.2013. (Kuva Tiina Pyhäluoto)

Kuva 3. Vaihtoehtoisten visioiden esittely. 
(Kuva Tiina Pyhäluoto)
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 Pohjanlahden rannikon ensimmäiset nauttijat 
ja myös ensimmäiset vakinaiset asuttajat olivat etelästä 
Satakunnan suunnalta saapuneet kainulaisiksi nimite-
tyt eräretkeilijät, jotka nimesivät alueen Pohjanmaaksi. 
Näistä eränkävijöistä muodostetut päätelmät on tehty 
lähinnä nimistö- ja kieliseikkojen perusteella, sillä min-
käänlaisia asiakirjamainintoja heistä ei ole olemassa. 
1300- luvulla Pohjanmaalle siirtyi toinen joukko, bir-
kalit, eli pirkkalaiset, joiden lähtöpaikaksi on määritet-
ty Ylä-Satakunta ja Häme. Kokkolan seudut kuuluivat 
pirkkalaisten käyttämien reittien varteen kun he tekivät 
eränkäynti- ja verotusmatkojaan aina Lappia ja Jääme-
rta myöten. Pohjanlahdella ja sen lohijoilla oli muitakin 
hyödyntäjiä. Pohjanlahden pohjoisosa kuului nimittäin 
karjalaisten nautinta-alueisiin ja puhuttiin ns. seitsemän 
kymen Karjalasta eli Karjalanrannasta. Kälviän rajoille 
Vetelinjokeen on sijoitettu Suomen vanhin valtaraja, 
joka oli oikeastaan heimoraja karjalaisia vastaan. Rajan 
kulusta muistuttavat monet paikannimet kuten esimer-
kiksi Ryssefors eli Karjalankoski. Karjalaisten toiminta 
alueella lienee ollut eränautintaa, ja Pähkinäsaaren rau-
han jälkeen he väistyivät tältä alueelta. Pähkinäsaaren 
rauha solmittiin vuonna 1323 ja unionikuninkaan Eerik 
Pommerilaisen laadituttaman maakirjan mukaan karja-
laisten vaikutus alueelta oli kokonaan kadonnut vuoteen 

1413 mennessä (Rantatupa 1993:47).
 Keskiajalla asutuksen painopiste oli yleisesti 
rannikoilla ja hallintopitäjien keskuksissa. Asutuksen 
voimakkaasta lisääntymisestä johtuen Kaarlepyy eli 
Kokkola muodosti 1400-luvun lopulla oman pitäjän ja 
kirkkoherrakunnan. Ensimmäiset maininnat Ruotsalon 
ja Kälviän kylistä ovat vuodelta 1544, jolloin Kälviään 
laskettiin kuuluvan 10 savua eli taloa. Todennäköistä on, 
että Kälviän asutus syntyi alun perin rannikkoalueelle 
Ruotsalon kylään, josta se jokivartta myötäillen siirtyi 
sisämaahan. Kälviän kylä saatettiin joissakin kirkollislu-
etteloissa ja maakirjoissa laskea kuuluvaksi Ruotsaloon 
vielä 1500-luvun puolivälissä (Rantatupa 1993:47–49).

1500–1700 luvut, maatalouden kehityksen 
vuosisadat

Kälviän kirkonarkistossa säilytettävän pappishistoriikin 
mukaan Kälviä murrettiin omaksi pitäjäkseen Kok-
kolasta vuonna 1639. Kälviän taloluku maakirjojen ja 
kymmenysluetteloiden mukaan oli vuonna 1544 kym-
menen taloa ja vuoteen 1607 mennessä taloluku oli 
kasvanut neljäänkymmeneenviiteen. Taloluku pysytteli 
samansuuruisena pitkään, sillä vuonna 1830 Kälviällä 
oli laskettu olevan neljäkymmentäneljä taloa. Vuodesta 

Kokkolan kaupungista on Kälviän kirkonkylälle noin 
kahdeksantoista kilometrin matka. Kälviä sijaitsee Ka-
jaanintien varressa, Kälviän joen haarakohdassa. Kälviä 
on maaseutumainen alue, jonka maisemassa erityisesti 
pellot ja metsäiset asutuskeskittymät nousevat esille. 
Kälviän kirkonkylän alue on kulttuurihistoriallisesti 
merkittävää ympäristöä. Kälviän kirkonkylä on rauhal-
linen ja idyllisen oloinen kirkonkylä. Keskustan näkyvin 
maamerkki on yli satavuotias kirkko ja sen vierellä näyt-
tävä kellotapuli. Kirkonkylän tunnelma on miellyttävä ja 
paikka tuntuu läheiseltä heti ensimmäisellä kohtaami-
sella. Tässä kehityshistoriallisessa analyysissa tarkastel-
laan Kälviän historiaa ja kehityksen eri vaiheita alueen 
muodostumisesta ja elinkeinojen kehittymisestä aina 
nykyhetkeen saakka. Tietoa Kälviästä on kerätty pääasi-
assa kirjallisuuden avulla ja apuna on käytetty erilaisia 
internet-sivustoja sekä valokuva-aineistoa.
 Kälviän historiaa ja alueen kehitystä tarkas-
tellaan Rönkön (2012) laatimien kulttuuriympäristön 
rakenne-elementtien avulla. Kulttuuriympäristö jae-
taan Rönkön mukaan toiminnalliseen ja rakennettuun 
ympäristöön sekä aistiympäristöön ja merkitysympä-
ristöön. Näiden ympäristöjen ja niiden väliset suhteet 
ovat tarkastelun kohteina eri aikoina Kälviällä. Näitä 
eri ympäristöjä tarkastelemalla voidaan havaita alueen 

kerroksellinen rakenne. Tämä kerroksellisuus koostuu 
muuttuvista luonnonoloista ja kehittyvästä ihmisen toi-
minnasta ja nämä on huomioitava aluetta koskevassa 
suunnittelussa. Alueen historiasta on etsitty kehityksen 
käännekohtia, joiden avulla on muodostettu erimittaisia 
tarkastelujaksoja.
 Vuoden 1624 maakirjassa Kälviää kuvaillaan 
näin: ”Kylä sijaitsee 2 peninkulmaa suolamerestä, sillä on koh-
tuulliset niityt parin peninkulman päässä kylästä, enimmäkseen 
tosin luhtamaita, kohtuulliset laitumet, hyvät tukkimetsät ja 
muut pyyntimetsät, jotka sopivat kohtuullisesti linnunpyyntiin” 
(Rantatupa 1993:70).

Esihistoriasta 1400–luvulle; pyyntielinkeinojen 
aikaa

Miettisen (1993:45) mukaan Ullavan ja Kälviän alueen 
vanhimmat asutusmuistot ovat mesoliittiselta kaudelta 
esikeraamisen kulttuurin ajoilta. Alueella on liikkunut 
pyyntiväestöä koko kivi- ja pronssikauden ajan, eli yh-
teensä noin kuudella vuosituhannella. Harvaa mutta 
osittain keskittynyttä asutusta lienee alueella ollut jo 
pronssikaudella ja varhaisella rautakaudella. Ensimmäi-
set asukkaat asettuivat silloisen rantaviivan tuntumaan, 
nykyisen Välikylän alueelle.
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Kuva 1. Kälviän väkiluvun kehitys vuosina 1750–2000. Vuodet 1750–1840: Kälviän kirkonarkisto. Tabellit 1749–1850. 
(Rantatupa 1993:81). Vuosien 1870–1990 tiedot perustuvat papiston laatimiin väkilukutauluihin (Alamäki 1993:106). 
Siirtolaisuus aiheuttaa lähteiden lukuihin virhettä. Vuoden 2000 tieto: Tilastokeskus, Väestötilastopalvelu, Väestölas-
kenta 2000



Kälviän maankäytön kehityskuva Kuntasuunnittelun kurssi ja erikoiskurssi 201314 15

nan asukkaiden ja merkittävien henkilöiden työtaakkaa. 
Kälviä ja Ullava olivat samaa kuntaa aina vuoteen 1909 
saakka, jolloin Vaasan läänin kuvernööri antoi päätök-
sen erottaa kunnat toisistaan (Stolt 1993:295, 308). 
 Kälviän kunnankokouksessa vuonna 1873 kä-
siteltiin rautatien tuloa ensimmäisen kerran ja hieman 
myöhemmin Pohjanmaan radan suuntaa käsiteltiinkin 
vuoden 1882 valtionpäivillä. Radan rakentamisella oli 
huomattava työllistävä vaikutus, vuoden 1884 lopul-
la töissä oli noin 150 miestä ja seuraavana keväänä jo 
yli 500 miestä. Junaliikenne Seinäjoen ja Oulun välillä 
alkoi 1.11.1886. Kälviällä juna kulki Suonperän, kir-
konkylän ja Riipan asemien kautta. Junan saapuminen 
kirkonkylän asemalle oli aina huomattava tapaus, jota 
saavuttiin katsomaan suurella joukolla. Samalla saatiin 
posti ja tavattiin muita kyläläisiä. Tapa säilyi Kälviällä 
aina 1940–luvulle asti (Talja 1993: 275–279). Kälviälle 
saapui lennätinlinja Pohjanmaan radan myötä vuonna 
1886. Ensimmäisten puhelinlinjojen tarkoitus sen sijaan 
oli saada yhteys rautatielle, näin ollen Kälviä pääsi osal-
liseksi puhelinliikenteestä vuonna 1896 valmistuneen 
Kokkola-Oulainen ratalinjan myötä. (Talja 1993: 280–
290). 
 Lasten opettaminen oli pitkään vanhempien ja 
kummien vastuulla ja tarvittaessa opetusta sai antaa kuka 
tahansa luku-, lasku- ja kirjoitustaitoinen seurakuntalai-
nen. Pääasiassa opetus tapahtui kotona tai pyhäkouluis-
sa ja vuonna 1866 opetuksesta tuli säädöksestä kansa-
kouluasetukseen ja vuoden 1869 kirkkolakiin. Kälviälle 
perustettiin kiertokoulu vuonna 1896, sen perustamista 
suunniteltiin jo aikaisemmin mutta taloudelliset varat ei-
vät riittäneet. Kiertokoulujen tarkoitus oli antaa lapsille 
parempia valmiuksia ”kirjain lukemisessa ja luetun sanan 
käsittämisessä” eli erityisesti huolehtia alkuopetuksesta. 
Kiertokouluilla oli ainakaan tärkeä merkitys syrjäkyli-
en kansansivistyksen kohottajina ja niiden tarve vähe-
ni kansakoulujen perustamisen myötä. Lisäksi tärkeitä 

opetusmuotoja tuolloin olivat sunnuntai- eli pyhäkoulut 
sekä rippikoulu ja kinkerit. Uusia kouluja alueelle perus-
tettiin 1900-luvun alussa (Kukkamo 1993:423–427). 
 Nuoriso- ja raittiusseurat ovat vastanneet pit-
kään Kälviän ja Ullavan kulttuurielämän monipuoli-
suudesta. Työväenyhdistysten kannattaminen on ollut 
edellistä pienempää, mutta niillekin on löytynyt omat 
kannattajansa. Myös kotiseutuyhdistykset ovat huoleh-
tineet kulttuurityön levittämisestä. Kälviällä ja Ullavalla 
on ollut paljon erilaisia seuroja ja yhdistyksiä, vaikka vä-
estöä onkin ollut vähän. Ihmisillä on ollut halu kuulua 
järjestöihin, jäsenmäärät vaihtelivat muutamasta kym-
menestä aina useisiin satoihin. Järjestöt ajoivat ihmis-
ten etuja ja tarjosivat mielekästä vapaa-ajan toimintaa. 
Yhdistystoiminta on myös osaltaan lisännyt me-henkeä 
ja ollut vaikuttamassa kälviäläisten alueellisen identi-
teetin vahvistumiseen. Pienissä kunnissa yhteistyö on 
menestyvän yhdistyselämänkin perusta (Roiko-Jokela 
1993:509–510). 
 1800-luvun puolivälissä Kälviällä elänyt Lucina 
Hagman nostaa muistelmissaan esille Kälviän joen mer-
kityksen. ”Kirkonkylän parhain kaunistus oli joki, viral-
lisesti Kälviän joku, mutta meille vain Joki, sillä muuta 
jokea emme tunteneet. Se alkoi jostain sieltä Kumpu-
lan takaa, pappilan puutarhan tuonnimaisesta päästä ja 
virtasi hiljaa rantaleppien välistä, niiden latvoja ja omaa 
tyyntä pintaansa kuvastaen”. Hagman (1936:21–27) ku-
vaa muistelmissaan joen merkitystä lapsille ja toisaalta 
koko kylän väelle. Monet kesäleikit ja kalastus kuuluivat 
lasten hupeihin kesällä ja talvisin jokea pitkin hiihdettiin 
ja laskettiin mäkeä sen penkoilta. Monesti mäenlaskuun 
osallistuivat nuoret aikuiset ja talvesta nautittiin isom-
malla porukalla. Kevättulvan aikaan miehet kokoon-
tuivat auttamaan jäälohkareita jokivartta alas. Pitkillä 
seipäillä miehet ohjasivat jäitä ja hakkasivat jäälauttoja 
pienemmiksi. Joki on ollut tärkeä toiminnallisuuden ko-
koaja sekä tärkeä maisemallinen elementti. 

1749 lähtien on saatavilla tarkempia ja luotettavampia 
väestölukuja johtuen valtakunnallisen väkilukutauluston 
syntymisestä. Tätä ennen väkilukujen laadinnassa on 
turvauduttu arvioihin (Rantatupa 1993:62–75). Väes-
tönkehitys Kälviällä on nähtävissä kuvasta 1.
 Vuonna 1639 Kokkolasta irrottautumisen yh-
teydessä Kälviästä ja Ullavasta muodostettiin itsenäinen 
seurakunta (Känsälä 1993:389). Kälviälle kirkko valmis-
tui pääosin vuonna 1640 ja sen paikaksi valittiin Hyypän 
talon peltopalsta läheltä Kälviänjoen etelärantaa. Tie-
dot Kälviän ensimmäisestä kirkosta ovat niukat, kirkko 
oli kuitenkin pohja-alaltaan suorakaiteen muotoinen. 
Vanha kirkko todettiin purkukuntoiseksi vuonna 1764. 
Uutta kirkkoa alettiin suunnitella vuotta aikaisemmin ja 
sen rakentaminen aloitettiin heti kun vanha kirkko oli 
purettu. Uusi kirkko vihittiin käyttöön 29.9.1765. Tämä 
kirkko purettiin 140 vuoden ikäisenä vuonna 1905 ja 
vielä samana vuonna rakennusmestari Sakari Tuorinie-
mi luovutti uuden vielä nykyäänkin olemassa olevan kir-
kon seurakunnalle (Känsälä 1993:389–401). 
 Kun varsinainen eräkausi päättyi, jäivät sitä 
mukaa syrjään myös alkuperäiset pyyntielinkeinot. Pi-
simpään pyyntielinkeinoista merkityksensä säilytti ka-
lastus, jota kälviäläisten oli mahdollisuus harrastaa sekä 
sisävesillä että merellä. Meripyynti oli sisämaakalastusta 
tärkeämpää ja sen varaan ensimmäinen asutus lienee 
syntynytkin. Kalastuksen lisäksi elinkeinoissa on mai-
ninta hylkeenpyynnistä. 1500-luvulla maatalous alkoi 
kehittyä Kälviällä ja 1600-luvulla talokohtaiset peltoalat 
moninkertaistuivat. Tuohon aikaan tärkein osa viljasta 
koottiin kaskista. Kaskeamista harrastettiin Kälviän ky-
lissä 1760-luvulle asti. Tärkeimmät viljat olivat ohra ja 
ruis. Suomen talousseuran keräämien tietojen mukaan 
kaskeaminen oli Kälviän ja Ullavan seuruilla kadonnut 
1830-lukuun mennessä ja rukiista ja ohrasta saatiin 85–
95% peltoviljelyllä ja loppu kytömaista, kydönpoltto oli 
siis syrjäyttänyt kaskeamisen. Peruna teki voimakkaasti 
tuloaan samaan aikaan. Maanviljelys oli kuitenkin suh-
teellisen pienimuotoista vielä 1800-luvun alussa. Kälviä 
ja Ullava eivät olleet läheskään omavaraisia viljan suh-
teen, vaikka pitäjään perustettiinkin viljamakasiini kir-
kon lähelle 1700-luvun puolivälissä. Viljamakasiiniin 
ei saatu kerrytettyä riittävästi varastoja vaan viljaa piti 
ostaa muualta. Kälviä siirtyi jo 1500-luvulla karjatalous-
valtaiseen tuotantoon ja kehitys jatkui koko 1600-luvun 
ajan. Kokkolan alue oli 1600-luvulla koko Suomen voi-
makkainta karjatalousaluetta. Alueella oli paljon niittyjä 
ja laitumia, joiden varaan karjatalous nojasi (Rantatupa 
1993:82–88). 

Kuva 2. Kälviän elinkeinorakenne vuosina 
1880-1970. Ammatissa toimivien osuus 
koko väestöstä (%). Lukujen tarkkuus vaih-
telee hieman väestönlaskennan tarkkuu-
den mukaan. (Väestön elinkeino- Tilastol-
lisia tiedonantoja n:o 63. Helsinki 1979s. 
241, 255 Alamäen 1993:119 mukaan).

1800-luku; kovan kehityksen vuosisata

Karjanhoidon yhä lisääntyessä 1800-luvulla ongelmak-
si tuli heinäntuotanto, sillä vanhanaikainen niittyviljely 
oli tehotonta. Oli siirryttävä heinän viljelyyn. Kolmi-
vuoroviljely on tehokas viljelystapa, minkä vuoksi se 
vakiinnutti asemansa viljelyksessä ja valtasi nopeasti 
suuren osan peltoalasta ja 1880-luvulla lähes kaikki vil-
jely tapahtui kolmivuoroviljelynä (Karonen 1993:183). 
Suomessa vuonna 1740 annetun suoasetuksen puitteis-
sa järvien veden pinnan laskeminen tuli mahdolliseksi. 
Järvien veden pintaa laskettiin tai järviä kuivatettiin he-
delmällisen maaperän paljastamiseksi ja hyväkasvuisen 
heinämaan saamiseksi. Suurimmillaan laskujen määrä 
oli 1850–1860-luvuilla. Järvien kuivattamisella yritettiin 
paikata perinnäisen maatalouden heikkoa kohtaa eli niit-
tyviljelyä ja niittyjen vähyyttä. Luonnolliset niityt eivät 
enää riittäneet karjanhoidon lisääntyessä (Jokiniemi-
Talvisto 1993:207).
 Tervaa tuotettiin Kaarlepyyn pitäjässä jo 
1500-luvulla. Sen rooli kasvoi parina seuraavana vuosi-
satana. Kälviän ja Ullavan alueilta voidaan yhä paikan-
taa ainakin 193 tervahautaa. Erityismainetta Kälviä sai 
myös rukkipitäjänä, rukkeja on sorvattu pitäjässä aina-
kin 1770-luvulta lähtien ja tämä käsityöteollisuus jatkui 
1800-luvun alkupuoliskolle (Rantatupa 1993:88–90). 
 1800-luvulla maaseudulla liikkui paljon venäläi-
siä kulkukauppiaita, ”laukkuryssiä”, kauppiaiden tarve 
oli kipeä ja kansa suojeli kauppiaita viranomaisilta, jotka 
eivät katsoneet kaupustelijoita suopeasti. Kälviän en-
simmäisen maakaupan lienee perustanut Abraham Ti-
kanoja 1860-luvulla. Maakaupat olivat pitkään todellisia 
sekatavarakauppoja, joista pystyi ostamaan lähes kaiken 
tarpeellisen (Valtonen 1993:239–244). 
 Vuonna 1865 annettiin asetus kunnallishalli-
tuksesta maaseudulla ja sen keskeisin sisältö oli kunnal-
listen ja seurakunnallisten asioiden erottaminen toisis-
taan. Aiemmin kaikki pitäjän yhteiset asiat oli hoidettu 
kirkonkokouksissa. Asetuksen myötä kunnalliset asiat 
ryhdyttiin hoitamaan omissa kuntaelimissä, joiden jär-
jestämiseen asetus antoi aikaa kolme vuotta. Asetuksen 
mukaan kukin seurakunta muodosti kunnan. Kunnan 
jäseniä olivat kaikki, jotka omistivat kunnassa maata, 
maanviljelystä tai muuta kiinteää omaisuutta ja joilla oli 
kunnassa kotipaikkaoikeus. Kälviällä päätös uuteen hal-
lintotapaan tehtiin nopeasti, jo puoli vuotta asetuksen 
antamisesta. Kuntien tehtäväksi lueteltiin kansakoulu-
jen asettaminen, järjestyksen edistäminen, terveyden- ja 
sairaanhoito, vaivaishoito, yhteisten rakennusten hoito, 
palontorjunta ja kunnallisverotuksen järjestelyt. Monet 
uudet asetuksen vaatimat kunnan tehtävät lisäsivät kun-
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Kälviän nykyinen kirkko on kolmas samalle paikalle 
rakennettu kirkko. Nykyinen kirkko on rakennusmes-
tari Odert Wilhelm Renell´in suunnittelema ja kirkkoa 
alettiin rakentaa 1904. Uuden kirkon rakennustöitä johti 
rakennusmestari Sakari Tuoriniemi. Seuraavana vuonna 
valmistunut kirkko on säilyttänyt alkuperäisen asunsa 
lähes kokonaan tähän päivään saakka. (Kälviän kirkkoa 
käsittelevä Internet-sivu)

Kälviän kellotapuli

Kuva 5. Kälviän kellotapuli. (Kuva Tiia Possakka)

Nykyinen tapuli on toinen Kälviällä ja se on huomat-
tavasti vanhempi kuin kirkko; rakennukset edustavat 
aivan eri tyylisuuntauksia. Tapulin rakennustöitä johti 
Heikki Kuorikoski Kaustisilta. Töihin ryhdyttiin kevät-
kesällä 1804 ja tapulin pystytys alimmasta hirsikerrasta 
kattoon kesti vain kuusi viikkoa. Rakennustöissä oli 
mukava kaikki seurakuntalaiset, niin talolliset, torpparit 
kuin itsellisetkin. Kaksi vanhaa kirkonkelloa siirrettiin 
uuteen tapuliin, vuonna 1928 seurakunta osti kolman-
nen kellon. Vaivaisukko on seissyt tapulin ovenpielessä 
vuodesta 1820, sen on veistänyt kälviäläinen Erkki Las-
sila. (Kälviän kellotapulia käsittelevä Internet-sivu).
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1900–1970; elinkeinorakenne monipuolistuu

1900-luvun loppupuoli oli saha- ja metsäteollisuuden 
nousukautta. Höyrysahojen perustaminen sallittiin 
vuonna 1857. Kälviällä ja Ullavassa toimineet sahat 
olivat pääasiassa kotitarvesahoja, jotka saivat käyttövoi-
mansa vedestä tai höyrykoneesta. Usein sahojen yhtey-
dessä toimi myös mylly. Kälviän ensimmäinen sähköis-
tysyritys suoritettiin 1910- luvun lopulla, jolloin joen 
rannalla sijainneesta nahkurinverstaasta alettiin vetää 
sähköjä myös naapuruston tarpeisiin. Laajemmasta säh-
köistyshankkeesta alettiin keskustella pian ensimmäisten 
sähkökokeilujen jälkeen (Valtonen 1993:246–248). Osa-
keyhtiö Telefon sai vuonna 1903 luvan perustaa Käl-
viälle keskusaseman ja pian tämän jälkeen myönnettiin 
lisäoikeuksia linjoihin. Vuonna 1925 kälviäläiset perus-
tivat Kälviän Puhelinosakeyhtiön, koska Telefon yhtiön 
toimintaan ei oltu tyytyväisiä. Kokkolan Puhelin Oy osti 
Kälviän Puhelinosakeyhtiön vuonna 1988. 
 Kälviä pysyi sotienkin jälkeen maa- ja metsäta-
lousvaltaisena kuntana. Vuonna 1960 kälviäläisistä am-
matinharjoittajista 70 % sai elantonsa alkutuotannosta. 
1960-luvun lopulla Kälviällä aloitettiin minkkitarhaus, 
jota harjoitettiin sekä sivu- että pääammattina. Kälviällä 
toivottiin teollisuuden työpaikkojen lisääntymistä vuo-
den 1968 rakennuskaavan valmistumisen myötä. Kuten 
kaaviosta 2 on nähtävissä, maatalouden asema alueella 
alkoi laskea ja elinkeinoelämä hiljalleen monipuolistua. 
 Osuuskauppa (KPO) oli perustettu vuonna 
1905 ja se tavasi kauppaliikkeen pian perustamisen jäl-
keen myös Kälviällä. Kälviällä päätettiin perustaa sääs-
töpankki vuonna 1907 ja vuonna 1990 lopussa Kälviän 
säästöpankissa tehtiin päätös Kokkolanseudun Säästö-
pankkiin yhdistymisestä (Valtonen 1993: 239–244). 

Moderni aika; 1970-luvulta nykyhetkeen

1970-luvun jälkeen elinkeinoelämä Kälviällä on edelleen 
monipuolistunut ja nykyään kirkonkylällä on saatavilla 
kaikki peruspalvelut. Maanviljelys on edelleen tärkeä 
elinkeino ja Kokkolan alue on yksi Suomen suurimmista 
maidon tuottajista. Maatilojen lukumäärä on laskenut ja 
jäljelle jääneiden tilojen koko on kasvanut. 
 Junien henkilöliikenne Kälviän asemalla loppui 
vuonna 1990 ja rautatieasema on sitä myötä hiljentynyt ja 
nykyään junat vain ohittavat Kälviän viheltäen mennes-
sään. Kälviän historia on nähtävissä useissa vanhoissa 
suojelluissa rakennuksissa ja pihapiireissä. Arvokkaiksi 
rakennetuiksi kulttuurihistoriallisiksi kohteiksi Kälviällä 
on määritelty kirkko, kellotapuli ja viljamakasiini. 

 1.1.2009 Kokkolan kaupunki, Kälviän, Ullavan 
ja Lohtajan kunnat yhdistyivät ja uuden kunnan nimeksi 
tuli Kokkola. Kaupungin asukasluku on yli 45 000. Ny-
kyään osa kälviäläisistä pendelöi Kokkolan kaupungissa 
töissä. Nykyään kälviäläisten huolena on alueen palve-
luiden säilyminen ja alueen elinvoimaisuuden säilyttämi-
nen. 

Kulttuurihistoriallisesti arvokkaat kohteet 
Kälviällä

Kruunumakasiini

Kuva 3. Kruunumakasiini. (Kuva Tiia Possakka)

Kruunumakasiini rakennettiin viljoina maksettavien 
verotulojen kokoamista ja varastoimista varten vuonna 
1841. Kälviän ensimmäinen Kruunumakasiini sijaitsi 
kirkon pihan laidassa ja se rakennettiin vuoden 1750 
tienoilla. Viime sotien jälkeen rakennuksessa aloitettiin 
osakeyhtiöpohjainen myllytoiminta, joka jatkui 1980-lu-
vun puoleen väliin asti. Myllykoneisto on vielä paikal-
laan muistuttamassa vanhan Kruunumakasiinin eri vai-
heista. (Kälviän kirkonkylää käsittelevä Internet-sivu)

Kirkko

Kuva 4. Kälviän kirkko. (Kuva Tiia Possakka)
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kuntarakenteesta, rakennuksista sisä- ja ulkotiloineen, 
pihoista, puistoista sekä erilaisista rakenteista, kuten 
kaduista tai kanavista (Ympäristöministeriö 2011: 7–8). 
Tyypillistä kirkonkylien kulttuuriympäristölle on ajalli-
nen kerroksellisuus, luonnonympäristö sekä ihmisen ja 
luonnon vuorovaikutuksesta syntyneet viljelysalueet, vi-
heralueet  sekä usein kaupunkimaista ympäristöä muis-
tuttavat rakennukset ja liikennealueet (Mäkiniemi 2012: 
53).
 Kälviän kirkonkylän valtakunnallisesti merkit-
tävän rakennetun kultuuriympäristön alueen muodostaa 
kantatilojen, kulttuurimaisemien, kirkon ja kellotapulin 
sekä muiden vanhojen rakennusten muodostama koko-
naisuus (kuva 1). Taajaman maisemaa rikastavat useat 
jokivartta reunustavilla mäkialueilla ja jokivarressa si-
jaitsevat maatilojen talouskeskukset vanhoine pohja-
laistaloineen. Taloryhmissä on talousrakennusten lisäksi 
yhdestä kolmeen päärakennusta pääasiassa 1800-luvulta 
(Museovirasto 2009).

Kälviä maakuntakaavassa: keskustoimintojen 
alakeskuksena ja tärkeänä kultuuriympäristönä 
sekä maisemana

Vuonna 2000 voimaan astuneessa maankäyttö- ja raken-
nuslaissa on selkeytetty kunkin kaavatason tehtävää ja 
asemaa alueiden käytön suunnittelujärjestelmässä (Ym-
päristöministeriö 2002b: 3). Keski-Pohjanmaan maa-

kuntakaavan ensimmäinen vaihe vahvistettiin vuonna 
2003, jolloin se kumosi vanhan seutukaavan. Tällä het-
kellä maakunnassa on meneillään neljännen vaihekaa-
van valmistelu (Keski-Pohjanmaan liitto 2013).
 Maakuntakaavan perustehtävänä on esittää alu-
eiden käytön ja yhdyskuntarakenteen periaatteet ja osoit-
taa maakunnan kehittämisen kannalta tarpeelliset alueet. 
Lisäksi maakuntakaavan tulee edistää valtakunnallisten 
alueidenkäyttötavoitteiden toteutumista  ja sovittaa ne 
yhteen alueiden käyttöä koskevien maakunnallisten ja 
paikallisten tavoitteiden kanssa (Ympäristöministeriö 
2002b: 3). Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet kä-
sittelevät muun muassa toimivaa aluerakennetta, eheyty-
vää yhdyskuntarakennetta sekä kulttuuri- ja luonnonpe-
rintöä (Keski-Pohjanmaan liitto 2012: 11).
 Keski-Pohjanmaan voimassa olevan maakun-
takaavan kolmas vaihe ohjaa alempiasteista kaavoitusta 
ja pyrkii eheyttämään olemassa olevaa kaupunkikuvaa 
myös taajama-alueilla. Lisäksi kylämäisen asumisen alu-
eita vahvistetaan sovittamalla yhteen asumisen, alku-
tuotannon ja muun elinkeinotoiminnan tarpeet sekä 
kehittämällä erityisesti kylän ydinaluetta toiminnallisesti 
ja kyläkuvallisesti (Keski-Pohjanmaan liitto 2012a: 28, 
30). Kaavayhdistelmästä (kuva 2) nähdään, että Kälviä 
kuuluu taajamatoimintojen alueeseen (A) ja sieltä on 
hyvät yhteydet Kokkolan toiminnalliseen keskustaan. 
Kälviä sijoittuu yhdyskuntarakenteellisessa hierarkiassa 
keskustoimintojen alakeskukseksi, johon voidaan sijoit-
taa asumista, palveluita sekä hallinnollisten toimintojen 
alueita (ca). Lisäksi kaavassa on huomioitu Peltokorven 
kylä (at), johon kohdistuu kasvavia asuinrakentamisen 
paineita.
 Maakuntakaavassa Kälviän taajama on osoi-
tettu lähes kokonaan kulttuuriympäristön tai maiseman 
vaalimisen kannalta maakunnallisesti tärkeäksi alueeksi 
(kuva 2), jolloin suunnittelumääräyksessä on todettu, 
että yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa tulee huo-
mioida alueen erityispiirteet ja tarpeen mukaan antaa 
niiden säilymisen turvaavia kaavamääräyksiä ja suunnit-
teluohjeita (Keski-Pohjanmaan liitto 2012b). Vuonna 
2009 valtioneuvosto vahvisti museoviraston laatiman 
inventoinnin valtakunnallisesti merkittävistä rakenne-
tuista kulttuuriympäristöistä, jolloin merkittäväksi alu-
eeksi tarkentui huomattavasti pienempi alue verrattessa 
sitä maakuntakaavaan (kuva 1). Maisema- ja kulttuuri-
perintö ovat maakunnan voimavaroja, osa asukkaiden 
identiteettiä ja tärkeitä matkailun kannalta. Maaseudun 
kulttuurimaisemien säilyttäminen vaatii maaseudun 
elinvoimaisena pitämistä eli perinteisten elinkeinojen 
ja asutuksen säilyttämistä ja edistämistä. Kaavassa mai-
semaa muuttavat toiminnot on pääosin voitu sijoittaa 

Johdanto

Kälviä on tyypillinen pohjalainen jokivarsipitäjä, jossa 
asutus on jo varhaisista ajoista lähtien sijoittunut pää-
asiassa joen varsille (Turunen 1993: 126). Asutuskeskit-
tymät  muodostivat ryhmä- ja nauhakyliä joen läheisyy-
teen (Harjula 2003). Maaseutualueilla rakentaminen on 
tapahtunut pitkään vapaasti, ilman varsinaista rakenta-
misen ja maankäytön ohjaukseen tähtäävää lainsäädän-
töä. Maaseudun määnkäyttöä on pääasiassa ohjannut 
viljelysalueiden jakoa ohjaavat maanjakotoimenpiteet ja 
muut rakentamisen tarkoituksenmukaisuuteen tähtää-
vät lait aina 1900-luvun alkupuolelle saakka (Mäkiniemi 
2012: 111). 
 Maankäyttöä ohjaa tänä päivänä vuonna 2000 
voimaan astunut maankäyttö- ja rakennuslain mukai-
nen alueidenkäytön suunnittelujärjestelmä, jonka lähtö-
kohtana on tarkentuva kaavahierarkia. Valtakunnalliset 
alueidenkäyttötavoitteet ohjaavat kaikkea maankäytön 
suunnittelua. Maakuntakaavoitus keskittyy valtakun-
nallisesti ja maakunnallisesti merkittäviin kysymyksiin, 
yleiskaava kunnan tai sen osa-alueen maankäytön oh-
jaukseen ja asemakaava lähiympäristön suunnitteluun ja 
rakentamisen ohjaukseen (Ympäristöministeriö 2002a: 
10-11). 
 Tarkastelen työssä Kälviän kirkonkylän kaavoi-
tusta ja sitä, miten kaavoitus on vaikuttanut kirkonkylän 

kehittämiseen ja kehittymiseen. Lisäksi huomioni kiin-
nittyy rakennettuun ympäristöön, sillä Kälviän kirkon-
kylä on nimetty valtakunnallisesti arvokkaaksi raken-
netuksi kulttuuriympäristöksi. Aloitan työn avaamalla 
kulttuuriympäristön käsitteen sekä sitomalla Kälviän 
Keski-Pohjanmaan maakunnan aluerakenteeseen. Li-
säksi tarkastelen kirkonkylän osayleiskaavaa sekä alueel-
le tehtyjä asemakaavoja. Lopuksi pohdin maankäytön 
ohjaamisen onnistumista Kälviän kirkonkylällä.

Kirkonkylät kulttuuriympäristönä

Kälviän kirkonkylä on nimetty valtakunnallisesti merkit-
täväksi rakennetuksi kulttuuriympäristöksi vuonna 2009 
(Museovirasto 2009). Kulttuuriympäristöllä tarkoitetaan 
ympäristöä, joka ilmentää kulttuurin vaiheita sekä ihmi-
sen ja luonnon vuorovaikutusta. Uudet rakennukset ja 
rakenteet, täydennysrakentaminen, purkaminen tai käy-
tön muutokset muuttavat ja luovat kulttuuriympäristöä. 
Kulttuuriympäristö on kokonaisuus, jonka osatekijöinä 
ovat kulttuurimaisema, rakennettu kulttuuriympäristö, 
muinaisjäännökset ja perinnebiotoopit. 
 Rakennetulla kulttuuriympäristöllä tarkoitetaan 
konkreettisesti rakennettua ympäristöä sekä maankäy-
tön ja rakentamisen historiaa ja tapaa, jolla se on synty-
nyt. Rakennettu kulttuuriympäristö muodostuu yhdys-

Lau ra  Fe l i n

Kaavoituksella määritellään tulevaisuuden 
kehityssuunnat - Kälviän kaavoitushistoria

Kuva 1. Kälviän kirkonkylä on osa valtakunnallisesti mer-
kittävää rakennettua kulttuuriympäristöä (Lähde: Mu-
seovirasto 2009).
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Toiminnallinen keskus muodostuu kunnan yleisten ra-
kennusten kortteleista sekä asunto- ja liikerakennusten 
korttelialueista. Rakennukset ovat kirkonkylällä korkeu-
deltaan I-II –kerroksisia. Kälviänjoenvarsi on osoitettu 
puistoalueeksi (P). Kälviän kirkonseutua halkoo rauta-
tie. 
 Kälviän kirkonkylälle on tehty 1970-luvulla ase-
makaavan muutoksia kaikkiaan yhteensä 12 kappaletta. 
Vuosina 1975, 1978 ja 1979 tehdyissä asemakaavamuu-
toksissa pientaloille osoitetut korttelit sekä kerrosalat 
ovat tarkentuneet. Kälviän kaavoituksesta on vastannut 
1970-1990 luvuilla pääasiassa Insinööritoimisto Maa ja 
Vesi Oy. Vielä 1970-luvulla kaavoissa ei juurikaan kiin-
nitetty huomiota arvokkaaseen rakennettuun kulttuu-
riympäristöön. Ensimmäiset suojelumerkinnät tulivat 
kirkonkylän asemakaavoihin 1980-luvulle tultaessa.

siten, että arvokkaat maisemat ja kulttuurihistorialliset 
kohteet säilyvät muuttumattomina (Keski-Pohjanmaan 
liitto 2012a: 27).

Kirkonkylän osayleiskaava

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaisessa suunnittelu-
järjestelmässä aina ylempi kaava ohjaa alempaa kaa-
vaa. Yleiskaava on kunnan yleispiirteinen maankäytön 
suunnitelma, joka ohjaa yleispiirteisesti muun muassa 
asutuksen, palvelujen, työpaikkojen ja viheralueiden 
sijoittamista sekä eri toimintojen yhteensovittamista. 
Yleiskaava voi koskea koko kuntaa tai sen osa-aluetta 
(Ympäristöhallinto 2013). 
 Kälviän kirkonkylää koskeva osayleiskaava on 
hyväksytty vuonna 1988. Kuitenkin Kälviän kirkonseu-
dun osayleiskaavan (kuva 3) tavoitevuosi on saavutettu 
jo vuonna 2010 ja olisi siten uusimistarpeessa. Kälviän 
osayleiskaavatyön uusiminen aloitetaan kirkonkylän lie-
vealueeta Peltokorvesta (Kokkola.fi 2013). Kirkonkylän 
toiminnallinen keskus on ongelmallisempi alue, sillä 
kesta-alueen asemakaavatkin ovat keskeisiltä osin van-
hentuneet.
 Peltokorpi on aiemmin ollut kaava-alueen ulko-
puolella, mutta asuinrakentamisen paineet kylään ovat 
kasvaneet. Yleiskaavalla voidaan ohjata kyläasutuksen 
suunnittelua alueella (Kokkolankaupunki 2013). Pelto-
korpi on huomioitu myös Keski-Pohjanmaan maakun-
takaavassa (Keski-Pohjanmaan liitto 2012b). Kokkolan 
kaavoituskatsauksessa 2013 todetaan, että Peltokorven 
osayleiskaava on tarpeen muuttaa asemamakaavaksi, 
jotta rakennusluvat voidaan myöntää halukkaille ilman 

suunnittelutarvekäsittelyä (Kokkolan kaupunki 2012: 
47).
 Kälviän kirkonkylän osayleiskaavassa tavoi-
tevuonna 2010 keskustoimintojen alue sijottuu aivan 
keskustaajamaan Kälviäntien varteen molemmin puolin 
junarataa. Keskustoimintojen aluetta ympäröi julkisten 
palvelujen ja hallinnon alueet. Olemassa oleva asuin-
rakentaminen sijoittuu keskustoimintojen ja julkisten 
palveluiden alueiden ympärille. Uusia asuinalueita tulee 
Potankankaalle ja Peltömäenkankaalle. Kälviän kirkon-
kylän laajenemisen suunnaksi on otettu Kokkola. Uudet 
asuinalueet sijoittuvat kirkonkylän ja Kokkolan väliin, 
jolloin esimerkiksi ei ole tarvetta kulkea kirkonkylän 
läpi. Myös nykyinen asuinrakentamisen paine kohdistuu 
lähemmäs Kokkolaa kuin Kälviän kirkonkylää.

Asemakaavoitus Kälviän kirkonkylällä

Asemakaavaa laadittaessa kaavahierarkia on otettava 
huomioon, jolloin asemakaavaa laadittaessa valtakun-
nalliset alueidenkäyttötavoitteet, maakuntakaava ja oike-
usvaikutteinen yleiskaava ohjaavat sitä. Asemakaavassa 
esitetään kaavaan sisältyvien eri alueiden rajat ja käyt-
tötarkoitus, rakentamisen määrä sekä rakennusten sijoi-
tusta ja rakentamistapaa koskevat periaatteet (Ympäris-
töministeriö 2002a: 14).
 Kälviän kirkonkylän ensimmäinen asemakaava 
on vahvistettu 16.4.1975 Vaasan lääninhallituksen pää-
töksellä (Kuva 4). Kälviän kirkonkylän asutus mukailee 
Kälviänjokea ja  asutus sekä palvelut ovat sijoittuneet 
Kälviän kirkon ympärille siten, että toiminnallinen 
keskus sijoittuu Kälviäntien välittömään läheisyyteen. 

Kuva 2. Ote Keski-Pohjanmaan maakunnan yhdistelmäkartasta (Lähde: Keski-Pohjanmaan liitto 2012b). Kuva 3. Ote Kälviän osayleiskaavasta, jonka on hyväksynyt Kälviän kunnanvaltuusto 28.4.1988.

 1980-luvulla Kälviän kirkonkylää alettiin laa-
jentaa ja asumiselle osoitettiin uusia paikkoja niin Mart-
tilasta kuin Potankankaalta (kuva 5). Myös Kälviäntien 
varren toiminnallista keskustaa pyrittiin kehittämään 
erilaisin kaavamuutoksin. Asemakaavan muutoksia ja 
laajennuksia tehtiin tällä vuosikymmenellä yhteensä 21 
kappaletta.
 1990-2000 -luvuilla Kälviän kirkonkylän ase-
makaavan muutokset ovat koskeneet edelleen asuinra-
kentamisen laajentumista sekä kirkonkylän keskusta-
alueen kehittämistä. Kälviäntien varren toiminnallista 
keskusta on pyritty kehittämään monilla asemakaavan 
muutoksilla, mutta muutokset eivät ole toteutuneet kaa-
van osoittamalla tavalla. Kuvassa 6 olevalle keskustaa-
jaman alueelle on tehty kolme asemakaavan muutosta 
1980-1990 -luvuilla, mutta vallitseva tilanne poikkeaa 
tällä hetkellä merkittävästi kaavasta käyttötarkoituksen 
suhteen. Lisäksi osa keskustan asemakaavoista on van-
hentunut. Vanhentuneet asemakaavat ovat kirkonkylän 
toiminnallisessa keskuksessa. Kälviän kirkonkylälle on 
tehty vuosikymmenten aikana lukuisia asemakaavamuu-
toksia.

Kuva 4. Kokkolan kaupungin kaava-arkistosta löytyvä Käl-
viän kirkonkylän asemakaava on vahvistettu 16.4.1975.
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Pohdinta

Ohjaamalla maankäyttöä Kälviän kirkonkylä muodostaa 
nykyisin taajaman, johon on keskittynyt tiivistä asumis-
ta, palveluita, teollisuutta sekä hyvät liikenneyhteydet. 
Kirkonkylän maankäyttöä ovat ohjanneet niin maakun-
takaavassa kuin osayleiskaavassa osoitetut suuntaviivat 
ja tavoitteet. Vuonna 2009 tehdyn kuntaliitoksen seu-
rauksesta Kälviästä tuli osa Kokkolaa ja tämä näkyy 
myös Keski-Pohjanmaan maakuntakaavassa. Kaavassa 
Kälviän kirkonkonkylä on osoitettu osaksi Kokkolan 
toiminnallista yhdyskuntarakennetta ja Kälviä on Kok-
kolan alakeskus, johon on sijoittunut asumista, palve-
luita sekä hallintoa. Kasvu näyttäisi suuntautuvan kohti 
Kokkolaa Peltokorven ja Kasikulman alueiden kehittä-
misen seurauksesta. Myös kirkonkylän taajaman asuin-
rakentaminen on suuntautunut Kokkolaan päin uusille 
asuinalueille Potankankaalle ja Peltomäenkaalle. Uuden 
asuinrakentamisen suunta on osoitettu  jo vuonna 1988 
vahvistetussa kirkonkylän osayleiskaavassa.
 Osayleiskaavassa on osoitettu myös toiminnal-
linen keskus Kälviäntien välittömään läheisyyteen, jota 
on asemakaavan muutoksissa pyritty kehittämään. Kui-
tenkin lukuisista asemakaavan muutoksista huolimatta 
paljon on jäänyt toteuttamatta ja rakentamatta (kuva 7). 
Nyt keskeisellä sijainnilla olevalla alueella asemakaava 
on vanhentunut ja lisäksi osassa aluetta käyttötarkoitus 
ja rakennettu ympäristö poikkeaa merkittävästi kaavasta. 
Vanhentuneet kaavat, sekä yleiskaava että asemakaavat, 
hankaloittavat kirkonkylän palveluiden ja asumisen ke-
hittämistä; niiden voidaan tulkita vähentävän jopa hou-
kuttelevuutta.

 Maankäytön kehittämistä kirkonkylällä on to-
dennäköisesti osaksi hankaloittanut alueen yksityinen 
maanomistus, jolloin kaavassa osoitetut toiminnot ja 
tavoitteet ovat jääneet toteuttamatta. Muun muassa kir-
konkylän osayleiskaavassa sekä ensimmäisestä asema-
kaavasta lähtien Kälviänjoenvarsi on osoitettu keskus-
taajaman kohdalta puistoalueeksi, mutta on kuitenkin 
jäänyt toteuttamatta maanomistuksillisista syistä.
 Vaikka 1970-luvulla kaavoituksessa ei vielä juu-
rikaan kiinnitetty huomiota arvokkaaseen rakennettuun 
ympäristöön, niin rakennetusta kulttuuriympäristöstä 
on muodostunut tärkeä osa Kälviää. 1980-luvulta lähti-
en Kälviän kirkonkylän kaavoissa on huomioitu suojel-
tavia rakennuksia sekä arvokkaita pihapiirejä ja vuonna 
2009 osa kirkonkylästä sai valtakunnallisesti merkittävän 
rakennetun kulttuuriympäristön statuksen. Ohjaamalla 
maankäyttöä siten, että kirkonkylä säilyy elävänä myös 
tulevaisuudessa taataan niin maakunnallisesti kuin val-
takunnallisesti arvokkaan maiseman ja rakennetun kult-
tuuriympäristön säilyminen.

Kuva 5. Vuonna 1981 hyväksytty Marttilan (vasen) ja vuonna 1988 hyväksytty Potankankaan (oikea) asemakaavan muu-
tokset mahdollistivat rakentamisen laajentumisen kirkonkylässä.

Kuva 7. Kälviän kirkonkylän asemakaavayhdistelmä.

Kuva 6. Alueella ei ole voimassa olevaa asemakaavaa. 
Edellinen asemakaavan muutos tehtiin vuonna 1992.
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Johdanto

Maankäytön suunnitteluun kuuluu muutos ja sen oh-
jaus. Kulttuuriympäristöihin kohdistuvan maankäytön 
suunnittelun haasteena on löytää tasapaino ympäristön 
säilymisen ja kehityksen välillä. Muutokset voivat maa-
seutumaisilla alueilla liittyä esimerkiksi erilaisiin yhteis-
kunnallisiin ja poliittisiin syihin, tuotantotapojen muu-
toksiin sekä teknologisiin innovaatioihin. Haasteellista 
maaseutuympäristöissä on etenkin se, miten säilyttää 
paikallinen identiteetti ja ominaispiirteet, jotka ovat ehto 
alueen elinvoimaisen kulttuuriympäristön vetovoimai-
suudelle. (Rönkkö 2012: 60).
 Maankäytön suunnittelun ja erilaisten hankkei-
den perustaksi kuntien on määrä tuottaa riittävät selvi-
tykset ympäristöstä ja eri toimenpiteiden vaikutuksista 
siihen. Kulttuuriympäristöihin kohdistuvien selvitysten 
sisältöjä ja laatimistapaa määrittelevät maankäyttö- ja ra-
kennuslain asettamat kaavoituksen tavoitteet sekä valta-
kunnalliset ohjeistukset (Rönkkö 2012: 71).
 Erilaisten alueisiin kohdistuvien selvitysten tar-
koituksena on kuvata ja tarkastella kohteen historian, 
ominaisuuksien, toiminnan tai fyysisten piirteiden muu-
toksia. Selvitysten tausta-aineistona voivat olla muun 
muassa alueelle tehdyt maastokäynnit, arkistolähteet ja 
työpajat. Selvitys sisältää yleensä johtopäätöksiä ja yh-
teenvetoja alueiden tai kohteiden arvosta, esimerkiksi 

maisemaselvityksen, rakennushistoriallisen selvityksen 
sekä kaavojen edellyttämiä selvityksiä (Kulttuuriympä-
ristön ja korjausrakentamisen käsitteitä 2013). 
 Tässä työssä tarkoituksenani on perehtyä taa-
jamakuvallisen kartoituksen käytäntöihin. Taajamakuva 
tarkoittaa rakennetun ympäristön ja kaupunki- tai taaja-
matilan visuaalisesti hahmotettavaa muotoa. Tutkin käy-
tännön suunnittelutyön taustaksi tuotettuja selvityksiä, 
joissa on mukana myös taajamakuvallinen ulottuvuus ja 
analysoin niissä käytettyjä menetelmiä ja muuttujia. Tar-
kastelen selvitysten menetelmien ja muuttujien käyttöä 
sijoittamalla valitsemani kartoitukset Emilia Rönkön 
(2012) väitöskirjassa esiteltyyn kulttuuriympäristöjen 
analyysinelikenttään. Sen perusteella tutkin ja vertailen 
selvityksiä ja analysoin, mitä ympäristön ulottuvuuksia 
kussakin niistä on painotettu. Siitä syystä, että yhdys-
kuntasuunnittelun erikoiskurssin kantavana teemana on 
”Suomalaiset maaseututaajamat 2010”-luvulla, tarkaste-
lemani selvitykset koskevat pääosin maaseututaajamia.

Selvitykset suunnittelun perustana

Lähtötiedot ja selvitykset ovat perusta ratkaistavien alu-
eidenkäyttökysymysten määrittelylle ja kaavan laatimi-
selle. Ne myös perustelevat kaavassa tehtävien alueiden-
käyttöratkaisujen tarpeellisuutta. Laaditut selvitykset 
ovat tärkeä perusta kaavan lainmukaisuuden arvioinnil-

le kaavoja koskevien sisältövaatimusten näkökulmasta 
(Maankäyttö- ja rakennuslaki 2000, opas 6: 88). Asioi-
den selvittäminen on siis yksi hallinnollisen päätöksen-
teon edellytyksistä. Kuntatason kaavoittamisessa pääasi-
allinen selvittämisvelvollisuus on kunnan viranomaisilla. 
(Rönkkö 2012: 13, 71).
 Selvityksiä tarvitaan tukemaan kaavoituksen 
eri tasoja, kuten maakuntakaavoitusta ja yleiskaavoi-
tusta. Yleiskaavoitustyöhön liittyviä selvityksiä on kah-
denlaisia: perusselvityksiä, jotka tähtäävät suunnittelun 
lähtökohtien ja tavoitteiden määrittämiseen ja vaiku-
tusselvityksiä, joita tarvitaan kaavan toteuttamisesta 
aiheutuvien vaikutusten arvioimisessa. Perusselvityksiä 
tehdään etenkin kaavoitustyön alussa (tai sitä ennen), 
jolloin kartoitetaan olemassa oleva tietopohja, sen laa-
tu ja ajantasaisuus (Maankäyttö- ja rakennuslaki 2000, 
opas 13: 37). Perustietoa on kaikki sellainen nykytilaa 
ja mahdollista kehitystä koskeva tieto, joka ei varsinai-
sesti käsittele uutta kaavaa tai sen vaikutuksia ja jota 
tarvitaan esimerkiksi kaavasuunnittelua varten (Ympä-
ristöhallinnon ohjeita 10/2006: 8). Perusselvityksissä 
hyödynnetään yleensä myös muita jo aiemmin laadittuja 
selvityksiä tai muuta tietoaineistoa. Aineistosta kerätään 
suunnittelun kannalta olennainen tieto, tutkitaan alueen 
historiaa, nykytilannetta sekä siihen kohdistuvia muu-
tospaineita. Tietojen ajantasaisuus on tarkistettava. Ai-
neistoa myös mahdollisesti täydennetään lisäselvityksillä 
(Maankäyttö- ja rakennuslaki 2000, opas 13: 37).
 Suunnittelun edetessä tiedon tarpeet tarken-
tuvat, kun esimerkiksi eri sidosryhmien näkemykset 
maankäytön kehittämisestä tuovat esille uusia selvittä-
mistarpeita. Vaikutusselvityksillä puolestaan pyritään 
parantamaan suunnittelun edellytyksiä, edistämään 
vuorovaikutusta sekä tukemaan päätöksentekoa. Vaiku-
tusselvityksiä laaditaan kattamaan tietoa siitä, millaisia 
vaikutuksia erilaiset ratkaisumahdollisuudet aiheuttavat 
(Maankäyttö- ja rakennuslaki 2000, opas 13: 37). Kaa-
van osaratkaisujen ja niitä koskevien vaihtoehtojen vai-
kutusten arviointi tapahtuu kaavan valmisteluvaiheessa 
suunnittelutyön yhteydessä (Ympäristöhallinnon ohjeita 
10/2006: 8). Lisäksi vaikutusselvityksiä tehdään eri vaih-
toehtojen vertailemiseksi (Maankäyttö- ja rakennuslaki 
2000, opas 13: 37).
 Kaavoihin liittyy erilaisia sisältövaatimuksia. 
Kestävän kehityksen periaatteet on tärkeää ottaa suun-
nitteluprosesseissa huomioon. Esimerkiksi yleiskaavoi-
tuksen sisältövaatimuksiin liittyviä suunnittelukysymyk-
siä tarkastellaan kestävän kehityksen neljän ulottuvuuden 
kautta, joita ovat ekologinen, taloudellinen, sosiaalinen 
ja kulttuurinen kestävyys. Näistä eri osa-alueista nousee 
esille kysymyksiä, joita suunnittelussa on ratkaistava. 

Kysymysten ratkaisussa ja päätöksissä auttavat erilaiset 
selvitykset (Maankäyttö- ja rakennuslaki 2000, opas 13: 
38). 
 Sisältövaatimusten ekologisessa ulottuvuudessa 
on turvattava luonnon monimuotoisuuden säilyminen, 
yhdyskunnan sisäisten ja laajempien luonnonalueiden 
sekä niiden välisten yhteyksien turvaaminen. Ekologi-
nen ulottuvuus on tärkeää pitää mielessä alue- ja yhdys-
kuntarakenteen kehittämisperiaatteita sekä liikenne- ja 
energiahuoltojärjestelyjä suunniteltaessa. Yleiskaavoi-
tuksessa ratkaistavat kysymykset painottuvat usein kun-
tataloudellisiin seikkoihin, kuten alueiden rakentamis- ja 
käyttökustannuksiin. Myös nykyisiä rakenteita on usein 
mahdollista hyödyntää ja ylläpitää sekä täydentää ja tii-
vistää rakennettua infrastruktuuria. Merkittävimmin 
yhdyskuntien taloudellisuuteen vaikuttaa alue- ja yhdys-
kuntarakenteen kehittämisen päämäärätietoinen ohjaus. 
Sosiaalinen ulottuvuus puolestaan painottaa ihmisen 
hyvinvoinnin toteutumista ja sosiaalisen tasa-arvon 
parantumista. Esille nousevia, kaavoituksessa huomi-
oon otettavia kysymyksiä ovat tällöin esimerkiksi pal-
veluiden ja työpaikka-alueiden saavutettavuus, alueiden 
turvallisuus, terveellisyys sekä viihtyisyys. Neljännessä 
sisältövaatimusten ulottuvuudessa, alueiden kulttuuri-
sessa kestävyydessä olennaista on, että yhteisö ja sen eri 
yksilöt vaalivat ja myös kehittävät aineellisia ja henkisiä 
kulttuuriarvojaan. Yhteisöllisyys on avainasemassa alu-
eiden säilyttämisessä kulttuurisesti kestävänä, joten sen 
vuoksi sosiaalinen ja kulttuurinen ulottuvuus nivoutuvat 
läheisesti yhteen. Kulttuuriperintöön liittyvät arvot oh-
jaavat alueidenkäyttöratkaisuja. Alueiden ja rakennusten 
suojelutarpeita selvitetään ja päivitetään täydentävien in-
ventointien ja ja maankäyttöratkaisujen vaikutusten ar-
vioinnin avulla (Maankäyttö- ja rakennuslaki 2000, opas 
13: 38−44).
 Runsas määrä erilaisia teema-arviointeja on 
johtanut arviointien keskinäisen yhtenäisyyden puuttee-
seen. Keskeisenä ongelmana nykyisissä menettelyissä 
onkin selvitysten, arviointien ja varsinaisen suunnittelun 
eriytyneisyys. Laissa ei myöskään määritellä tarkasti kaa-
voja varten tehtävien selvitysten riittävyydestä ja niiden 
arvioinnista. Tehdyt selvitykset myös muodostavat nä-
kökulmansa suunnittelualueen tarkasteluun. Selvitysten 
pohjalle valitut tiedonhankinnan menetelmät määrittä-
vät, mihin alueen ominaisuuksiin tarkastelu painottuu. 
Usein yksittäiset menetelmät hahmottavat kokonaisuut-
ta vain osittaisesti ja hajanaisesti ja tämän vuoksi myös 
erilaisilla tiedonhankinnan menetelmien analysoimisella 
on merkitystä tutkimuskokonaisuuden ymmärtämi-
sessä. Selvitysmenetelmiä tulisi kehittää ennen muuta 
siten, että kulttuuriympäristöjä tarkasteltaisiin yksittäis-
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ten kohteiden sijaan ennemminkin teemallisten ja toi-
minnallisten kokonaisuuksien kautta. Rönkön (2012) 
esittelemä tarve- ja tavoiteanalyysi (nelikenttäanalyysi) 
muodostaa tulkintakehyksen suunnitteluvalinnoille ja 
selkiyttää monitoimijaisen ja monialaisen suunnittelun 
lähtökohtia (Rönkkö 2012: 7, 62–63, 74, 232).

Kulttuuriympäristöjen suunnittelun tarve- ja 
tavoiteanalyysi 

Maankäytön suunnittelun perustana toimivien selvitys-
ten tarkoituksena on muodostaa lähtökohdat eri suun-
nitteluperiaatteille ja suunnitteluratkaisujen vaikutusten 
arvioinnille. Tiedon tehokas kerääminen, tiedon jäsentä-
misen merkitys sekä siitä muodostetun tulkinnan liittä-
minen suunnitteluprosessiin muodostuu tärkeäksi asiak-
si. Eri näkökulmia yhteensovittamaan Emilia Rönkkö on 
luonut intergroivan analyysimallin, jonka tarkoituksena 
on tuoda näkyväksi eri tarkastelu-ulottuvuuksien keski-
näiset suhteet toisiinsa. Rönkkö jakaa elementit, jotka 
rakentavat ja tekevät fyysisen ympäristön merkityksel-
lisiksi, neljään eri ulottuvuuteen. Niitä ovat toiminnalli-
nen, rakenteellinen, aistimuksellinen ja merkityksellinen 
ulottuvuus (taulukko 1) (Rönkkö 2012: 170, 206, 232). 

 Analyysinäkökulmassa on kyse lähtötietojen 
kartoittamisesta, eräänlaisen tiedollisen perustan luo-
misesta suunnittelua varten. Tietojen keräämiseen kuu-
luu havainnointia kulttuuriympäristön ominaispiirteistä 
ja kuvaus ympäristön nykytilasta ja kehityshistoriasta. 
Käytännössä tiedollisen perustan hankkimista voivat 
olla esimerkiksi asiakirja-aineistojen tutkiminen ja ha-
vainnointi maastossa (Rönkkö 2012: 206−207).  
 Pelkät inventoinnit ja tietoaineistot eivät kui-
tenkaan vielä riitä muodostamaan näkemystä kohteena 
olevan ympäristön identiteetistä. Tietoa täytyy myös 
prosessoida. Empiirisestä tietoaineksesta muodoste-
taan kohdeympäristön toiminnallinen, rakenteellinen, 
aistimuksellinen ja merkityksellinen profiili. Kulttuuri-
ympäristöprofiilin tarkoituksena on tulkita seudun omi-
naisluonnetta ja ymmärtää kulttuurimaisemaa, paikan 
historiaa ja ominaispiirteitä sekä muodostumisen vai-
heita. Profiloinnin tarkoitus on auttaa muodostamaan 
perusteltu yhteenveto varsinaisen suunnittelun periaat-
teille ja tavoitteiden asettelulle (Rönkkö 2012: 208).
 Ensimmäisessä kulttuuriympäristötarkastelun 
ulottuvuudessa, toiminnallisessa ympäristössä, kulttuu-
riympäristöjen muodostumista tarkastellaan suhteessa 
inhimillisen toiminnan tuottavaan suhteeseen. Ihminen 

synnyttää toiminnallisia kokonaisuuksia, joita voidaan 
tarkastella yhtenäisinä vyöhykkeinä, alueina tai myös 
toiminnallisina yksikköinä (Rönkkö 2012: 170). 
 Kulttuuriympäristöllä on myös fyysinen raken-
teellisuutensa, joka on muodostunut ihmisen itselleen 
rakentamista ja ylläpitämistä paikoista. Rakenne on toi-
minnan näkyvä piiri, joka tekee maailman visuaalisesti 
havaittavaksi (Rönkkö 2012: 75).
 Aistein koettu ulottuvuus on erottamaton osa 
merkityksellisen ympäristösuhteen muodostumista. Tä-
hän identifikaatioksi kutsuttuun elementtiin kuuluvat 
erottamattomasti sekä fyysisesti havaittava ympäristön 
materiaalinen ulottuvuus – että kulttuurinen ulottuvuus. 
Yhteisöt ja kulttuurit rakentavat arvomaailmaamme ja 
siten myös merkityksellisiksi ajattelemiamme asioita 
(Rönkkö 2012: 180). 
 Neljäs ulottuvuus, merkityksen ulottuvuus, täy-
dentää kulttuuriympäristön ajallisesti koetuksi merki-
tysten maailmaksi. Merkitysympäristöön kuuluvat mer-
kitykselliset elementit ja arvot, joiden rakentumiseen 
toiminnalliset, rakenteelliset ja aistimukselliset ulottu-
vuudet osallistuvat. Sekä aineelliset – että ei-aineelliset 
ulottuvuudet ovat muodostamassa ihmisen kokemaa 
merkitystä ympäristöstään. Kulttuurisen juurtuneisuu-
den kannalta myös elinympäristön mielekkyys ja erilai-
set kiinnekohdat ovat keskeisiä (Rönkkö 2012: 184).

Maaseututaajamia koskevat 
tapausesimerkkiselvitykset

Tässä osiossa keskityn esittelemään ja analysoimaan 
valitsemiani selvityksiä, joissa on mukana myös alueen 
taajamakuvallinen tarkastelu. Selvityksiksi valikoituivat 
Haukiputaan, Kiimingin, Oulunsalon, Yli-Iin ja Yli-
Kiimingin täydennysrakentamis- ja taajamakuvaselvitys 
(2012), Pihtiputaan maisema- ja taajamakuvaselvitys 
(2012) sekä Sulkavan kulttuuriympäristöselvitys (2011). 
Selvityksiä on siis yhteensä kolme, joiden tapauksista 
suurin osa sijoittuu maaseutualueille, tosin jotkin alu-
eista sijoittuvat osittain myös kaupungin kehysalueille 
(Haukipudas, Kiiminki ja Oulunsalo). Kaikki selvitykset 
ovat perusselvityksiä. 

Haukiputaan, Kiimingin, Oulunsalon, Yli-Iin ja 
Yli-Kiimingin täydennysrakentamis- ja taajamaku-
vaselvitys 

Täydennysrakentamis- ja taajamakuvaselvitys liittyy Uu-
den Oulun yleiskaavatyöhön ja on yksi siihen kuuluvista 
perusselvityksistä. Selvitys palvelee myös asemakaavoi-

tusta, sillä työssä tarkastellut alueet ovat taajamien kes-
keisiä asemakaava-alueita. 
 Työn tarkoituksena on tutkia yhdyskuntaraken-
teen tiivistämisen mahdollisuuksia taajamien keskus-
toissa sekä hyvien joukkoliikenneyhteyksien varrella. 
Päämääränä on myös keskustojen asukasmäärän lisää-
minen, mikä parantaisi myös joukkoliikenteen ja lähi-
palvelujen edellytyksiä. Myös tienvarret, jotka sijaitsevat 
hyvien yhdyskuntateknisten yhteyksien varrella, tulisi 
selvityksen mukaan täydennysrakentaa.Viheralueiden 
riittävä säilyttäminen ja niiden linkittyminen toisiinsa 
pidetään kuitenkin mielessä suunnittelua tehtäessä. Toi-
nen selvityksen tavoite on parantaa elinympäristön miel-
lyttävyyttä, sillä se lisää alueen vetovoimaa ja saa ihmiset 
viihtymään. Selvityksen mukaan kaunis taajamakuva on 
monen asian yhteissumma, joista oleellisimpia tekijöi-
tä ovat eri toimintojen oikeanlainen sijoittuminen, hyvä 
arkkitehtuuri ja kohdealueelle sopiva ympäristöraken-
tamisen taso. Jo rakennetussa taajamassa viihtyisyyden 
parantamisen realistisimmaksi keinoksi jää selvityksen 
mukaan usein ympäristörakentaminen. 
 Selvityksessä eri alueet käydään yksitellen läpi 
ja aluksi aloitetaan kuvailemalla niiden keskustaajaman 
sijainti ja sijoittuminen suhteessa Oulun keskustaan. 
Myös alueiden joukkoliikenteen tasoa ja väestönkehitys-
tä tarkastellaan. Selvitys aloittaa siis kuvailemalla koh-
dealueiden toiminnallista ympäristöä. Se selvittää, mikä 
on alueen suhde muuhun ympäristöön ja minkälaiset 
alueen liikenteelliset verkostot ovat (taulukko 2). Tie-
donhankinnan menetelmiä ei ole erikseen selvityksessä 
kerrottu, mutta näyttäisi, että alueiden tutkimisessa on 
käytetty apuna valokuvaamista sekä asemakaavojen ja 
ilmakuvien tutkimista. Selvityksessä analysoidaan taaja-
makuvaa ja -rakennetta. Selvityksen tekijä avaa mieliku-
vaa, joka hänelle on muodostunut alueen ydinkeskus-
tasta. Ydinkeskustan yleiskuva voi olla esimerkiksi vireä 
ja elinvoimainen tai mielenkiinnoton ja lattea. Alueiden 
keskustasta on tehty taajamakuvallinen analyysi, jossa 
ilmakuvaan on merkitty erilaisin symbolein taajamaku-
vallisia kohokohtia, ympäristön epämääräisiä tai kohen-
tamista vaativia kohtia, asemakaavan toteuttamista vaa-
tivia alueita sekä näkymälinjoja. Näin alueesta saadaan 
yleiskuva. Tekstissä aluetta analysoidaan tarkemmin ja 
pohditaan, onko eri alueiden maankäyttö tarpeeksi te-
hokasta sekä esitetään joitakin parannuskeinoja maise-
makuvan parantamiseksi. 
 Selvityksessä käsitellään yksityiskohtaisesti täy-
dennys- ja lisärakentamiselle soveltuvia paikkoja, sin-
ne missä siihen on vain tilaa. Kortteleiden ja alueiden 
taajamakuvaa kuvaillaan ja esitetään niille parantamis-
ehdotuksia, kuten kerroslukumäärien muuttamista ym-

Taulukko 1. Tarve- ja tavoiteanalyysi tulkintakehyksenä kulttuuriympäristön eri tarkastelu-
ulottuvuuksille (Rönkkö 2012: 232).
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alueen maiseman ominaispiirteistä sekä tarkastella alu-
een rakentamisen ja toiminnallisuuden mahdollisuuksia 
maisemallisesta näkökulmasta.
 Maisemaselvityksessä käytettyjä tiedonhankin-
nan menetelmiä ja aineistoja ovat kartta- ja ilmakuva-
tarkastelut, maastoinventointi sekä aiemmat selvitykset. 
Selvitys alkaa alueen sijainnin ja rajautumisen sekä lii-
kenteellisten seikkojen kertomisella, eli se aloittaa toi-
minnallisten ulottuvuuksien tarkastelemisesta. 
 Selvityksessä on tarkasteltu ja analysoitu pal-
jon Pihtiputaan rajatun alueen fyysisiä ja aistimukselli-
sia ulottuvuuksia. Fyysiseen ympäristöön liittyen alueen 
maankäyttöä on esitelty käyttäen apuna maakuntakaa-
vassa eri toiminnoille varattuja alueita, kuten teollisuus-
alueita, taajamatoimintojen aluetta ja matkailualueita. 
Pihtiputaan maisemaa on selvitetty laajalti: selvityksessä 
on tutkittu suurmaisematasoa (muun muassa maisema-
maakunnat, vesistöt, kasvillisuus), topografiaa, maa- ja 
kallioperää sekä ilmasto-oloja (taulukko 3).  
 Alueen aistiympäristöllisistä tekijöistä selvityk-
sessä on mainittu maiseman pääpisteet. Niitä ovat Rito-
vuoren ja Niemenharjun lakialueet, taajamassa sijaitse-
vat kirkko ja sillat sekä pitkä ja laaja peltoalue Nelostien 
varrella. Alueen merkitysympäristön kehityshistoriaa on 

myös hiukan avattu. Pihtiputaan asutushistoria alkaa 
jo 10 000 vuoden takaa. Paikkakunnalla on paljon ki-
vikautisia asuinpaikkalöytöjä ja muita muinaisjäännök-
siä. Alueen korkeusvaihtelut ja karu maaperä ovat olleet 
lähtökohtia omanlaiselle maaseutumaiseman syntymi-
selle, asutuksen ehtona ovat olleet yhteys vesistöihin 
sekä myöhemmin kaskeaminen. Aluetta ja maisemaa 
ovat muovanneet myös soiden raivaaminen ja sotien 
jälkeinen rakentaminen. Edellä mainitut tekijät ovat osa 
nykytilan ja kehityshistorian analyysia. Lisäksi selvitys 
tulkitsee aistiympäristöä, sillä siinä on esitelty maise-
man arvoja. Maiseman arvot on luokiteltu arvokkaisiin 
maisema-alueisiin, perinnemaisema ja perinnebiotoop-
peihin, rakennettuun kulttuuriympäristöön sekä virkis-
tysalueisiin.
 Vaikkakin fyysisen, arvo- ja merkitysympäris-
tön nykykuvaa ja osittain myös kehityshistoriaa on kä-
sitelty, niiden profiili ja arvottaminen on jäänyt pääosin 
tarkastelematta. Poikkeuksena tästä on aistiympäristön 
synteesi. Yhteenvetona voidaan sanoa, että selvitys pai-
nottuu fyysisten ja aistiympäristöllisten tekijöiden kar-
toitukseen, mikä onkin oletettavaa, sillä kyseessä on 
maisemaselvitys.

päristöön paremmin soveltuvaksi. Selvityksen mukaan 
esimerkiksi alueiden joukkoliikenteen taso voi osaltaan 
myös viitata siihen, kuinka väljää tai tiheää rakentamisen 
olisi suotavaa olla. Ohjenuorana voidaan pitää, että mitä 
lähempänä joukkoliikenteen linjasto kulkee, sitä tiheäm-
pi taajamakuvan kuuluisi olla. 
 Selvityksessä on painotuttu taajamien fyysisen 
ympäristön ja aistiympäristön tutkimiseen, sillä siinä on 
tehty taajama- ja rakenneanalyysiä sekä tarkasteltu laa-
jasti täydennys- ja lisärakentamiselle soveltuvia paikko-
ja. Joitakin toiminnallisen ympäristön ulottuvuuksia on 
myös tarkasteltu hieman. Fyysisessä ympäristössä, joka 
tutkii alueen tyyppiä ja rakennetta on keskitytty tarkas-
telemaan pääasiassa rakennuskantaa ja sen sijoittumista 
suhteessa maisemarakenteeseen. Selvityksessä on poh-
dittu myös alueen fyysistä profiloitumista, kuten raken-
nuskannan sopivuutta maastonmuotoihin (miten raken-
taminen tukeutuu maaston erityispiirteisiin; esimerkiksi 
eräs yksikerroksinen rakennus sijaitsi mäen alla, ikään 
kuin ”montussa” ja näin ollen oli epäsopivassa suhtees-
sa maastonmuotoihin). 
 Aistiympäristön ulottuvuudesta, joka tarkaste-
lee alueen muotoa ja mittakaavaa, selvityksessä on tut-
kittu maiseman ominaispiirteitä, korkeutta, mittakaavaa 

sekä tilan avoimuutta tai sulkeutuneisuutta. Taajama- ja 
rakenneanalyysissa pohditaan hieman myös aistiympä-
ristön profiloitumista. Siihen liittyviä kysymyksiä, joita 
on tarkasteltu, ovat ympäristön piirteet, jotka tekevät 
alueesta tunnistettavan ja miten ympäristö hahmottuu. 
Selvityksessä on sivuttu hieman myös merkitysympäris-
töä esittelemällä kohteiden merkittävimpiä paikkoja ja 
paikallisia vetovoimatekijöitä. 
 Haukiputaan, Kiimingin, Oulunsalon ja Yli-Iin 
täydennysrakentamis- ja taajamakuvaselvityksessä on 
mukana kaikki neljä näkökulmaa, jotka tarkastelevat ym-
päristöä. Fyysistä ympäristöä ja aistiympäristöä käsitel-
lään kuitenkin laajimmin. Niistä on tehty sekä analyysi 
että synteesi.

Pihtiputaan maisemaselvitys

Maisemaselvitys on osa Pihtiputaan kunnan taajaman 
kehittämissuunnitelmaa ja se toimii lähtötietona alueen 
jatkosuunnittelussa ja kaavatyössä. Kehittämissuunni-
telman lähtökohtia ovat taajamakuvan elinkeinoelämän 
edellytysten parantaminen, eri toimintojen yhteensovit-
taminen sekä taajamaympäristön laadun parantaminen. 
Maisemaselvityksen tavoitteena on rakentaa kuvaus 

Taulukko 2. Haukiputaan, Kiimingin, Oulunsalon, Yli-Iin ja Yli-Kiimingin täydennysrakentamis- ja 
taajamakuvaselvityksen tarve- ja tavoiteanalyysi.

Taulukko 3. Pihtiputaan maisemaselvityksen tarve- ja tavoiteanalyysi.
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 Toisen selvityksen, Pihtiputaan maisemasel-
vityksen, päämääränä oli rakentaa kuvaus alueen mai-
seman ominaispiirteistä sekä tarkastella rakentamisen 
ja toiminnallisuuden mahdollisuuksia maisemallisesta 
näkökulmasta. Selvityksessä on tarkasteltu ja analysoi-
tu paljon Pihtiputaan fyysisiä ja aistimuksellisia ulottu-
vuuksia, kuten alueen maankäyttöä ja maisemaa. 
 Kolmannessa selvityksessä, Sulkavan kulttuuri-
ympäristöselvityksessä, keskityttiin rakennetun ympäris-
tön ja siihen liittyvien maisemien kulttuuristen piirtei-
den tutkimiseen. Aisti- ja merkitysympäristön tarkastelu 
painottuu eniten, sillä niiden piirteitä on analysoitu laaa-
jimmin ja lopulta tehty myös synteesiä. 
 Yhteenvetona selvityksistä voidaan sanoa, että 
vaikka niillä oli hyvin erilaiset tavoitteet, niiden tekemi-
sessä on painotettu pääosin samoja tarkastelunäkökul-
mia kulttuuriympäristöön. Fyysinen ympäristö sekä ais-
ti- ja merkitysympäristö ovat parhaimmin edustettuina 
selvityksissä. Ympäristön ulottuvuuksien syvempi poh-
timinen eli synteesi jäi kaikissa kolmessa selvityksessä 
vähemmälle huomiolle tai jopa kokonaan käsittelemät-
tä. Selvityksissä oli keskitytty alueiden kehityshistorian 
ja nykytilan analysoimiseen. On tärkeää kuitenkin huo-
mata, että kerätyn tiedon syvällisempi pohtiminen toisi 

olennaista informaatiota suunnitteluun, eikä tietope-
rustan käsittely tällöin myöskään jäisi kokonaan lukijan 
pohdittavaksi.
 Yhdessäkään kolmesta selvityksestä tutkimuk-
sen kohteita ei käsitelty esittelemäni Rönkön suunnit-
teluvalintojen tarve- ja tavoiteanalyysin pohjalta täysin 
kokonaisvaltaisesti. Tavallaan on kuitenkin hyvä, että 
selvityksissä on pysytty tietyissä, valikoiduissa teemois-
sa, joilla saadaan vastauksia suunnittelukysymyksiin, 
joihin selvitysten on tarkoitus vastata. Selvityksissä 
olisi kuitenkin tärkeä huomauttaa, että niissä käytetyt 
tiedonhankinnan menetelmät tai tietyt teemat, joita on 
käsitelty, eivät välttämättä tarkastele aluetta kokonaisval-
taisesti. Myös selvityksen tavoitteet, tiedonhankinnan 
menetelmät, ynnä muut olisi tärkeä esitellä selkeästi, 
jotta analyysi ja siinä käytetyt välineet olisivat riittävän 
läpinäkyviä. 
 Lisäksi täytyy pitää mielessä, että varsinkin 
kulttuuriympäristöjen aistiympäristön tutkimisessa sel-
vityksen lopputuloksen taustalla vaikuttavat aina jossain 
määrin muun muassa selvityksen tekijän omat mielipi-
teet, mielikuvat ja mieltymykset. Saattaa esimerkiksi riip-
pua paljoltikin katsojasta, tunteeko hän taajamakuvan 
elinvoimaiseksi ja vireäksi, vaiko latteaksi tai tylsäksi. 

Sulkavan kulttuuriympäristöselvitys: Lohilahti – 
Lohikoski osayleiskaava

Kulttuuriympäristöselvitys tehtiin Lohilahti − Lohi-
koski osayleiskaavan suunnittelutyötä varten. Kyseinen 
yleiskaava tulee ohjaamaan kyläalueiden ja ranta-aluei-
den maankäyttöä sekä yhdyskuntarakenteen kehitystä. 
Yleiskaava laaditaan maankäyttö- ja rakennuslain mu-
kaisena oikeusvaikutteisena yleiskaavana, jonka perus-
teella on mahdollista myöntää rakennusluvat alueelle. 
Sulkavan kulttuuriympäristöselvityksessä kuvataan ra-
kennetun kulttuuriympäristön historia, ominaisluon-
ne ja nykytila sekä osoitetaan alueen maisemalliset ja 
kulttuurihistorialliset arvot. Tehtävänä oli laatia selvitys 
tarkastelualueen kulttuuriympäristön tunnuspiirteistä ja 
nykytilasta sekä osoittaa alueen rakennetun ympäristön 
historiallisia, rakennushistoriallisia ja maisemallisia arvo-
ja omaavat kohteet. Jo alussa mainitaan, että selvitykses-
sä keskitytään rakennetun ympäristön ja siihen liittyvien 
maisemien kulttuuristen piirteiden tutkimiseen.
 Tiedonhankinnan menetelminä selvityksessä 
on käytetty kirjallisuutta, vanhoja karttoja, haastatteluja, 
maastokäyntejä sekä dokumentointia valokuvaamalla. 
Kirjallisuus-, kartta- ja havaintoaineistojen pohjalta on 
tulkittu rakennetun kulttuuriympäristön ja maisemien 
luonnetta ja laadittu kuvaus alueen nykytilasta.
 Kulttuurihistoriallisesti arvokkaiksi aluekoko-
naisuuksiksi ja kohteiksi valittiin ne, joilla selvityksen 
perustella on paikallishistoriallista merkitystä ja arkki-
tehtuurisia arvoja. Myös niillä kohteilla tai alueilla, joiden 
säilyminen ylläpitää keskustan historiallista ja ajallista 
kerroksellisuutta sekä rakennetun ympäristön monipuo-
lisuutta nähtiin tärkeiksi. Valittujen kohteiden ja alueko-
konaisuuksien perustana käytettiin kolmijakoista arvo-
luokitusta, jossa kohteet jaoteltiin historiallisiin arvoihin 
(asutus-, talous-, sivistys-, aate- ja/tai sosiaalihistoriallis-
ta painoarvoa), maisemallisiin arvoihin (kylätaajama- ja 
maisemakuva) tai rakennushistoriallisiin ja arkkitehtoni-
siin arvoihin kuuluviksi. Historialliset arvot voidaankin 
ajatella osittain vastineeksi alueen merkitysympäristöl-
le, maisemalliset arvot puolestaan aistiympäristöllisiksi 
sekä rakennushistorialliset ja arkkitehtoniset arvot sekä 
fyysisiksi että merkitysympäristöllisiksi tekijöiksi.
 Selvityksessä aloitetaan, kuten edellisissäkin 
tapauksissa, kertomalla alueen sijainti suhteessa lähim-
pään aluekeskukseen. Myös alueen historiallisia ja ny-
kyajan toiminnallisia piirteitä, kuten asutusta, liikenne-
väyliä ja elinkeinoelämää tarkastellaan (taulukko 4).
 Fyysisen ympäristön ja aistiympäristön ana-
lyysia eli historiaa ja nykytilaa käsitellään karttojen ja 
kuvien avulla. Muun muassa rakennukset ja asutuksen 

sijoittuminen, tiestö, peltomaat ja edellä mainittujen te-
kijöiden muodostamat maisemat ovat tarkastelun koh-
teena. Maankäyttöä on havainnollistettu  kartan avulla, 
johon on vertailukelpoisesti kuvattu alueiden maankäyt-
töä 1800- ja 2000- luvuilla. Myös asutuksen ja palvelui-
den keskittymistä pohditaan, mutta alueen rakenteellista 
profiloitumista ei käsitellä tarkemmin. Palveluiden ja 
asutuksen sijoittumisesta mainitaan kuitenkin, että ne 
tukeutuvat teihin. Tästä voisi siis päätellä, että raken-
teellinen profiili on nauhamainen. Selvityksessä tehdään 
myös aistiympäristön synteesiä, sillä siinä esitellään ym-
päristön tunnistettavia piirteitä ja arvoja. Ympäristön 
tärkeitä historiallisia kohteita kuvaillaan tapauskohtai-
sesti ja esitellään niiden sisältämät arvot. Esimerkiksi 
Lohikoski tunnetaan selvityksen mukaan muun muassa 
koskestaan ja sen varrella sijaitsevasta myllyrakennuk-
sesta. Mylly on kohde, jolla on sekä historiallisia, maise-
mallisia, että rakennushistoriallisia arvoja. Lohilahdelle 
tunnusomaista puolestaan on kyläkirkko, vesistömaise-
ma, vanha talonpoikaisasutus sekä pieni kylätaajama.
 Merkitysympäristöä analysoidaan laajasti läpi-
käymällä alueen merkittävimpiä historiallisia tapahtu-
mia. Alueen historiaa tarkastelemalla kulttuurishistori-
allisten kohteiden tarina selittyy ja samalla niiden valinta 
tulee perusteltua. Selvityksessä on tehty myös merki-
tysympäristön synteesiä. Sen mukaan hyvä elinympä-
ristö tarvitsee muuttuvan kaupunkikuvan vastapainona 
muuttumattomia ympäristökokonaisuuksia. Pysyvyydel-
lä on myös identiteettimerkitystä.
 Yhteenvetona voidaan sanoa, että selvityksessä 
on analysoitu kaikkia ympäristön ulottuvuuksia. Kui-
tenkin aisti- ja merkitysympäristön tarkastelu painottuu 
eniten, sillä niitä on tarkasteltu laajemmasta näkökul-
masta tutkimalla sekä alueen historiaa ja analysoimalla 
alueen nykytilaa, että tekemällä synteesiä, johon sisältyy 
alueen profiili ja arvottaminen. 

Yhteenveto

Tässä työssä esittelemäni kolme selvitystä ovat hyvin 
erilaisia, sillä niillä on ollut erilaiset tavoitteet. Ensim-
mäisen, Haukiputaan, Kiimingin, Oulunsalon, Yli-Iin ja 
Yli-Kiimingin täydennysrakentamis- ja taajamakuvasel-
vityksen, tarkoituksena oli  tutkia yhdyskuntarakenteen 
tiivistämisen mahdollisuuksia. Selvityksessä käsiteltiin 
selvästi eniten fyysistä ympäristöä ja aistiympäristöä, 
keskittyen rakennuskantaan, sen sijoittumiseen, omi-
naispiirteisiin ja rakennusten muodostamaan maisema-
kuvaan. 

Taulukko 4. Sulkavan kultturiympäristöselvityksen tarve-ja tavoiteanalyysi.
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Selvitysten teossa ei siis voida olla täysin objektiivisia, 
kuten ei yleensä muussakaan tieteellisessä tekemisessä.
 Täydennysrakentamis- ja taajamakuvaselvityk-
sessä täydennysrakentamiseen soveltuvia paikkoja on 
etsitty vain asiantuntijalähtöisesti. Täydennysrakenta-
miselle soveltuvia paikkoja osoitettiin pelkästään sen 
perusteella, mihin rakentamiselle nähtiin olevan sopivaa 
tilaa laajentua. Kuitenkaan alueiden asukkaiden mielipi-
dettä mahdollisiin täydennysrakentamiskohteisiin ei oltu 
selvityksessä tutkittu, mikä olisi ensisijaisen tärkeää. Esi-
merkiksi sitä, miten alueiden asukkaat arvottavat tietyt 
paikat, millaisia mielikuvia heille niistä on muodostunut 
tai kuinka tärkeiksi he mieltävät tietyt paikat ja maisemat 
ei oltu tutkittu lainkaan. Esimerkiksi asukaskyselyllä saa-
taisiin uutta ja tärkeää näkökulmaa täydennys- ja lisära-
kentamisselvitykseen. Usein täydennysrakentaminen ja 
viheralueille kohdistuva rakentaminen ovat mahdollisia 
aiheita maankäytön konfliktien syntymiseen. Niiden eh-
käisemisenkin vuoksi asukkaiden ja muiden osallisten 
mielipiteiden selvittäminen sekä aito kuuntelu on tärke-
ää.
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Johdanto

Tein harjoitustyöni osana Yhdyskuntasuunnittelun eri-
koiskurssia, ja sen tarkoituksena oli tarkastella taaja-
makuvallisen kartoituksen menetelmiä alan metodiop-
paissa eri aikakausilta, sekä analysoida niissä käytettyjä 
menetelmiä ja muuttujia. Oppaissa painotetut ympä-
ristön ulottovuudet sijoitettiin Emilia Rönkön vuonna 
2012 julkaistun väitöskirjan”Kulttuuriympäristöselvityk
set” pohjalta laadittuun analyysinelikenttään.
 Harjoitustyön kannalta olennaisina käsitteinä 
voisi pitää taajamaa ja taajamakuvallisuutta. Kekkosen ja 
Kukkosen (1991: 6) mukaan taajamakuvalla tarkoitetaan 
sitä kokonaisuutta, joka voidaan havaita visuaalisesti, ja 
se koostuu luonnosta ja rakennuksista sekä niiden yh-
teisvaikutuksesta. Koska taajamakuva muodostuu näkö-
havainnon kautta, on se erilainen vuorokauden- ja vuo-
denajoista riippuen ja aina riipuvainen havannoijastaan. 
Taajamakuvaan liittyy myös olennaisesti omaleimaisuu-
den käsite, sillä ympäristön pienilläkin seikoilla voi olla 
hyvinkin suuri merkitys paikallisille asukkaille. Omalei-
maisuuden lisäksi hyviä taajamakuvan ominaisuuksia 
ovat taajaman johdonmukaisuus, ymmärrettävyys, sekä 
historiallinen kerroksellisuus.
 Taajamat ovat kaikkialla Suomessa perusra-
kenteeltaan suunnilleen samanlaisia: niillä on yksi kes-
kipiste, josta rakennuskanta on levittäytynyt eri suuntiin. 

Keskipisteet voivat myös muuttua, ja näin on käynyt-
kin monessa tapauksessa, kun taajamaan on rakennettu 
ohitustie, jolloin liikenne on siirtynyt pois keskustoista. 
Taajamat harvenevat keskustasta ulospäin. Sijainnilla on 
merkitystä taajaman rakenteen kannalta hyvinkin paljon, 
sillä ympäristön ominaispiirteet, kuten esimerkiksi ve-
sistöt, ovat voineet muokata siitä pitkulaisen tai toispuo-
leisen (Kekkonen & Kukkonen 1991).
 Aloitan esittelemällä Rönkön tarve- ja tavoi-
teanalyysimallin. Tämän jälkeen kerron taustatietoa 
mukaan valikoituneista metodioppaista, jonka jälkeen 
tarkastelen niissä esiteltyjä menetelmiä ja muuttujia si-
joittamalla ne analyysinelikenttään. Työn päättää poh-
dinta siitä, miten ympäristön eri ulottuvuuksia on paino-
tettu eri aikakausina, ja mistä nämä painotukset voisivat 
johtua.

Tarve- ja tavoiteanalyysimalli

Rönkkö on väitöskirjassaan ”Kulttuuriympäristöselvi-
tykset: Tieto, taito ja ymmärrys maaseudun maankäytön 
suunnittelussa” (2012) kehittänyt tarve-ja tavoiteanalyy-
simallia (taulukko 1), jonka tarkoituksena on tunnistaa 
kulttuuriympäristön kannalta keskeiset toimijat ja toi-
minnot, ympäristön fyysinen rakenne, keskeiset piirteet 
aistiympäristössä sekä arjen ja paikallisuuden merkityk-

set. Analyysin tavoite on tunnistaa kulttuuriympäristön 
ominaisluonne. Profilointi puolestaan korostaa erilais-
ten kehittämismahdollisuuksien esiinnostamista ja nii-
den jalostamista suunnittelussa käyttökelpoisiksi.
 Kulttuuriympäristö on hajoitettavissa pienem-
piin osiin, jotka esiintyvät Rönkön analyysinelikentässä-
kin. Toiminnallisella ympäristöllä Rönkkö viittaa siihen, 
että maaseutu sisältää useita tekijöitä sekä yhteiskunnal-
lisen toiminnan muotoja, kuten asumista ja tuotantoa. 
Maaseutuympäristöt muodostavat usein toiminnallisia 
kokonaisuuksia ja yksiköitä, jollaisia ovat esimerkiksi 
kylät. Toiminnallinen ympäristö liittyy vahvasti siihen, 
miten alueen luonnonvaroja on hyödynnetty aikojen 
saatossa, ja miten tämä hyödyntäminen on muokannut 
maaseutuympäristöä sellaiseksi kuin se on. Toiminnalli-
nen ympäristö on jatkuvassa muutoksessa.
 Rönkkö (2012) ym-
märtää fyysisen ympäristön 
ihmisen itsensä rakentama-
na ja ylläpitämänä. Raken-
teet voidaan ymmärtää vain 
suhteessa inhimilliseen toi-
mintaan ja sen tuloksena. 
Fyysinen ympäristö on taval-
laan toiminnan näkyvä puoli, 
ja se tekee ihmisten halut ja 
tarpeet näkyviksi. Yhdessä 
toiminnallinen ja rakennet-
tu ympäristö mahdollistavat 
toiminnallisesti eriytyneiden 
alueiden tunnistamisen ja 
jäsentymisen loogisiksi ko-
konaisuuksiksi. Tähän liittyy 
muun muassa se, kuinka joh-
donmukainen ja ymmärret-
tävä taajama on.
 Aistiympäristö on 
aina riippuvainen havainn-
noitsijastaan ja hänen kult-
tuuritaustastaan, sillä kult-
tuuri vaikuttaa siihen, mitä 
kukakin pitää arvostettavana 
ja lisäksi sillä on merkitystä 
muun muassa aiempien ko-
kemusten kautta. Näköaisti 
on usein korostetussa ase-
massa muihin aisteihin näh-
den, vaikka esimerkiksi tun-
toaisti välittää myös paljon 
tietoa ympäristöstä (Rönkkö 
2012).

K a t a r i i n a  Hu ika r i

Taajamakuvallisen kartoituksen menetelmät

 Viimeisenä tarve- ja tavoiteanalyysin elementti-
nä on merkitysympäristö. Ilman merkitysympäristöä ei 
ole olemassa kulttuuriympäristöäkään. Merkityssuhteet 
rakentuvat kaikkien edellä mainittujen elementtien avul-
la. Tämä ulottuvuus on pitkään jätetty vähälle huomi-
olle, mikä voi johtua siitä, että merkitykset rakentuvat 
yksilöiden mielessä, eikä niitä voi ennakoida. Oleellista 
on kuitenkin ymmärtää, että ihmisillä on tarve tuntea 
kuuluvansa johonkin tiettyyn paikkaan, ja tämä paik-
kaan kiintyminen tapahtuu juuri yksilöiden itse ympäris-
tölleen antamien merkitysten kautta. Arvot ja emootiot 
ovat vahvasti sidoksissa merkitysympäristöön.
 Tarve- ja tavoiteanalyysin tarkoitus on olla 
avoin erilaisille näkökulmille, ja paljastaa näiden näkö-
kulmien väliset suhteet. Koska maaseudun maankäytön 

Analyysi (nykytila +
kehityshistoria

Synteesi (profiili +
arvottaminen)

Toiminnallinen ympäristö:
Toimijat ja toiminnot

Suhde muuhun seutuun,
toiminnalliset
vetovoimatekijät (merkittävät
työllistäjät,
matkailukohteet jne.), yhteydet
eri
toiminnallisten solmukohtien
välillä, liikenteelliset
verkostot, palvelut ja elinkeinot,
maanomistusolosuhteet jne.

Mitkä ovat keskeisimmät
toiminnalliset
piirteet, jotka tulisi säilyttää?
Esim. kyläkoulun
säilyminen, palvelut,
joukkoliikenne?
Mihin pääasiallisiin tarkoituksiin
ympäristöä
on hyödynnetty? (Esim. maa- ja
metsätalousalueet)?

Fyysinen ympäristö: Tyyppi
ja rakenne

Typomorfologia, rakennuskanta,
infrastruktuuri,
rakentamisen sijoittuminen
maisemarakenteeseen, säilyneet
arkeologiset
muistomerkit, jne.

Profiloituuko alue rakenteeltaan
esim.
nauhamaisena, tiiviinä ryhminä,
hajanaisena?
Tukeutuuko rakenne maaston
erityispiirteisiin?
Millaisia taloudellisia arvoja
alueeseen on sitoutuneena?

Aistiympäristö: Muoto ja
mittakaava

Maiseman ominaispiirteet,
tärkeät visuaaliset
aiheet (”portit”, luonnolliset
rajat,
maamerkit jne.) korkeus,
mittakaava,
avoin tila, sulkeutuneisuus,
maisemalliset
erityispiirteet, värit, materiaalit,
äänet,
valaistus jne.

Mitkä piirteet tekevät
ympäristöstä
tunnistettavan? Hahmottuuko
ympäristö
urbaanina, maaseutumaisena vai
lähiömäisenä?
Mitkä ovat kohteen arvot – esim.
maisema-arvot, arkkitehtoniset
arvot?

Merkitysympäristö: Arvot
ja merkitykset

Yhteisölliset piirteet, merkittävät
kohteet
ja paikat, perinteet, elämäntavat,
paikallisuus ja naapurusto,
sosiaalisen
ympäristön laatu, paikalliset
vetovoimatekijät,
tuotteet, tapahtumat,
historiallinen
merkittävyys jne.

Onko alueella symbolisia
kohteita, joiden
säilyminen on paikalliselle
identiteetille
keskeistä? Millaista
arvomaailmaa ympäristö
edustaa? Mikä on sosiaalinen
profiili?
Mitkä arvot ovat keskeisiä
merkitysympäristön
kannalta?
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suunnittelussa on mukana monenlaisia eri toimijoita 
ja asiantuntijoita, joilla on omat intressinsä, tarvitaan 
näiden tahojen välille yhteisymmärrystä, jotta lopputu-
los oli mahdollisimman hyvä. Erilaisten näkökulmien, 
tarpeiden ja tavoitteiden yhdistämisellä on sekin etu, 
että paikalliset lähtökohdat voidaan avata myös päätök-
sentekijöille, mikä taas helpottaa suunnitteluprosessia. 
Rönkön tarkoitus ei ole korvata nykymuotoista kaava-
prosessia, vaan toimia pikemminkin sen pohjustajana, 
sillä analyysimallin avulla voidaan muodostaa yhteenve-
to kohteen arvoista ja siten myös lähtökohdat suunnitte-
lun periaatteille. Yhteenveto tulisi suorittaa yhteistyössä 
asukkaiden, viranomaisten ja asiantuntijoiden kesken, 
sillä osallistava suunnittelu lisää kaikkien osapuolten 
halukkuutta sitoutua tehtyihin linjauksiin, sekä vähen-
tää huomattavasti konfliktien riskiä (Rönkkö 2012: 230-
231).

Metodioppaat

Valitsin työhöni mukaan viisi taajamakuvallisen kartoi-
tuksen metodiopasta. Koska aihealue oli minulle vieras, 
pyysin ja sain apua oppaiden valintaan kurssia vetäneeltä 
professori Helka-Liisa Hentilältä. Valitut oppaat edus-
tavat eri vuosikymmeniä, mikä vastaakin hyvin tehtä-
vänantoa, jonka mukaan olisi perehdyttävä siihen, mitä 
ympäristön muuttujia ja mitä menetelmiä eri aikakausi-
na on painotettu. 1970- luvulta on mukana kaksi teosta, 
80-, 90-, ja 2000-luvuilta yhdet. Vaikka oppaista muuta-
mat ovat jo iäkkäitä, niitä käytetään yhä apuna taajama-
kuvallista kartoitusta tehtäessä, ja juuri tästä syystä niitä 
pidetäänkin alansa metodioppaina.

Valokuvauksen ja visuaalisuuden 1970-luku

Ensimmäinen tarkasteltava metodiopas on Korhosen 
ja Kukkosen (1975) kirjoittama ”Maaseututaajamien 

maisemaselvitys”, joka on laadittu Kymenlaakson seu-
tukaavaliitolle. Selvityksen tavoitteena on ollut estää taa-
jamien maisemallisen hoidon laiminlyöminen, ja antaa 
ohjeita alemman asteen kaavoitukselle sekä muunlaiselle 
alueiden käytön suunnittelulle siihen aikaan uudenlaisen 
maisemallisen analyysimenetelmän kehittämisen kautta. 
Lisäksi työn avulla on haluttu kehittää systemaattinen 
valokuvausmetodi ympäristöhavaintojen tallentami-
seen, sekä käsitellä ja käyttää tällä menetelmällä saatua 
havaintomateriaalia. Selvitystä varten tehty tutkimus 
on suoritettu lähinnä valokuvaamalla taajamien tär-
keimmät näkymät pääväylille, keskustat sekä muutamia 
muita taajamien osia. Kuvaukset suoritettiin kuudessa 
eri taajamassa kolmella eri tavalla. Ensimmäinen tapa 
oli kuvata taajama sen rajojen ja koon määrittelyn jäl-
keen. Toinen tapa oli suorittaa kuvaus etukäteen tehdyn 
analyysin perusteella ja kolmas tapa oli kaksivaiheinen 
tarkastelu, jossa tehtiin ensin pienempi ennakkokuvaus 
ja myöhemmin alue kuvattiin uudelleen ennakkokuva-
uksen ja kartta-analyysin perusteella. Kuvauksen tukena 
on käytetty muun muassa peruskarttaa. Tärkeimpänä 
asiana pidettiin sitä, kuinka selkeäksi ja havainnolliseksi 
katselija koki ympäristön.
 Jotta kuvista kävisi ilmi vain olennaisia asioita, 
tutkittaviksi alueiksi rajattiin tärkeät liikenneväylät, sekä 
muutamat muut tarkasti valitut kuvauskohteet. Kuvista 
määriteltiin taajaman erilaiset ympäristöt, perusraken-
ne, koko, toiminnallinen luonne ja osien erilaiset roolit. 
Näiden lisäksi pyrittiin päättelemään, miten ihmisten 
toiminta taajamassa ohjautuu näköhavaintojen perus-
teella. Tästä pohdiskelusta selvityksessä käytetään taa-
jaman luettavuuden termiä, joka tarkoittaa sitä, miten 
taajamassa kulkeva voi näköhavaintojen perusteella 
päätellä suuntia, sijaintiaan ja ympäristön käyttötarkoi-
tuksia. Tutkitut taajamat on jaoteltu blokkeihin ja ympä-
ristöihin. Blokeilla tarkoitetaan osia, joita tarkastellaan 
pääasiassa ulkopuolelta, kun taas sisältä tarkasteltavat 

osiot ovat ympäristöjä. Blokit ja ympäristöt voivat olla 
sekä toiminnallisia että sosiaalisesti merkityksellisiä. 
Taajamissa havaitut maamerkit merkittiin myös kartalle.
Korhosen ja Kukkosen selvityksessä on selvästi painot-
tunut visuaalinen näkökulma, mikä onkin luonnollista, 
koska pääasiallisena tutkimusmenetelmänä on käytetty 
valokuvausta. Tästä syystä muun muassa taajamien mer-
kitysympäristöön ei ole kiinnitetty niin paljoa huomiota. 
Teoksessa painottuvat tietyt ympäristön ulottuvuudet, 
jotka olen sijoittanut Rönkön analyysinelikenttään (tau-
lukko 2).

Kohti asiantuntijahavainnointia 1970-luvun lopulla

Toinen 1970- luvulle sijoittuva taajamakuvallisen ana-
lyysin metodiopas on Kukkosen ja Rautamäen vuonna 
1980 julkaistu ”Suomalainen maaseututaajama 1970-lu-
vun lopussa”. Julkaisu oli ensimmäinen maaseutu-
tutkimuksen osaraportti, ja sen perustana oli vuosina 
1978-1979 125 taajamaan kohdistunut yleispiirteinen 
ja 10 taajamaan kohdistettu yksityiskohtainen havain-
nointi, joka oli suoritettu pääosin kenttätyöskentelynä. 
Tutkimuksen tavoitteena on ollut luoda yleistävä esitys 
suomalaisesta maaseututaajaman taajamakuvasta, sen 
rakenteesta, maisemallisista ominaisuuksista, maankäy-
tön yleispiirteistä sekä arvioida suunnittelun vaikutusta 
taajamakuvaan. Saatuja tietoja oli tarkoitus käyttää maa-
seututaajamia koskevien suunnitteluohjeiden lähtöma-
teriaalina.
 Tärkeimpänä käytetyistä metodeista mainitaan 
niin sanottu asiantuntijahavainnointi, joka on keskit-
tynyt taajaman hahmoa luoviin elementteihin. Näitä 
havainnointeja on tallennettu joissain tapauksissa va-
lokuvin, mutta tärkeämpää on ollut peruskarttojen ja 
tutkimusta varten luotujen lomakkeiden käyttäminen. 
Ideana havainnoinnissa on ollut määrittää tutkittavien 
ominaisuuksien olemassaolo, sekä niiden osuus taaja-

makuvassa, sekä muutamissa tapauksissa myös näiden 
ominaisuuksien subjektiivinen arvo. Yksityiskohtaisissa 
tutkimuskohteissa on myös jäljitetty taajaman rakenne-
tun osan kehitysvaiheita.
 Tärkeimpiä tuloksia olivat, että maaseututaa-
jamat noudattavat keskeisrakennetta, jonka rungon on 
1800-luvulta alkaen muodostanut maantiestö. Kaavoi-
tus on johtanut ympäristöperinteen katkeamiseen ja 
siten ristiriitaan uuden ja vanhan välillä. Vesistöjen ai-
emmin tärkeästä asemasta kertoo lähinnä taajaman si-
jainti ja kirkon paikka. Viljelykset ovat tärkein avointen 
tilojen joukko sekä taajamien sisällä että välittömästi 
niiden ulkopuolella. Taajamat eivät yleensä erotu maise-
mastaan kovin räikeästi, joskin 1970-luvulla rakennetut 
osat sopivat usein huonosti ympäristöönsä. Rakennus-
kanta edustaa tasaisesti eri ikäkerroksia, ja keskustoissa 
vallitseva rakennustyyppi on kaksikerroksinen asuin-
liikerakennus muun rakentamisen ollessa lähinnä yksi-
kerroksista. Taajamat ovat hahmoltaan pienipiirteisiä 
eivätkä ne muodosta kovinkaan selkeää kokonaisuutta. 
Lisäksi taajamien virallisten maankäyttösuunnitelmien 
ja todellisen maankäytön välillä vallitsee usein ristiriita 
(Kukkonen & Rautamäki 1980). Painotetut ympäristön 
ulottuvuudet on sijoitettu Rönkön analyysinelikenttään 
(taulukko 3).

Keskittyminen fyysiseen 1980-luvulla

Kolmantena tarkasteltavana metodioppaana on Kuk-
kosen, Lievosen ja Rautamäen (1982) ”Näkökohtia 
maaseututaajamien suunnitteluun”. Julkaisu on jatkoa 
aikaisemmin esitellylle tutkimusraportille suomalaisista 
maaseututaajamista 1970-luvun lopussa. Niinpä tämä 
julkaisu alkaakin maaseututaajamatutkimuksen tuloksien 
raportoinnilla, ja siinä keskitytään myös 1960-1970-lu-
vun sekä toteutuneiden että tuolloin vielä toteutumat-
tomien suunnitelmien vaikutuksiin maaseututaajamis-

Analyysinäkökulmat/fokus

Toiminnallinen ympäristö:

Toimijat ja toiminnot

Taajaman osien erilaiset käyttötarkoitukset, liikenneväylästö, toiminnallinen luonne

Fyysinen ympäristö:

Tyyppi ja rakenne

Taajaman perusrakenne, liikenneväylät, luettavuus, rakennuskannan ikä

Aistiympäristö: Muoto ja

mittakaava

Maamerkit, aukiot, taajaman koko, taustat

Merkitysympäristö:
Arvot ja merkitykset

Identiteettitekijät

Taulukko 2. Korhosen ja Kukkosen taajamakuvallinen analyysi Rönkön analyysinelikenttään sijoitettuna. Taulukko 3. Kukkosen ja Rautamäen painottamat ympäristön ulottuvuudet Rönkön analyysinelikentässä.

Analyysinäkökulmat/fokus

Toiminnallinen ympäristö:

Toiminnot ja toimijat

Viljelykset rakentamattomina alueina, erilaiset kulkuväylät, kauppakatu,
taajamatoiminnot: perustuotanto, teollisuus, kaupat ja virkistystoiminta

Fyysinen ympäristö:

Tyyppi ja rakenne

Taajaman hahmo: keskeisrakenne, taajaman rajat,  sijaintimaaston vaikutus, tiestö
ja vesistöt, asuminen, rakennuskannan ikärakenne, rakennusten suhde tiestöön ja
vesistöön.

Aistiympäristö:

Muoto ja mittakaava

Maamerkkeinä kirkko ja vesitorni, erilaiset näkymät, taustat, suljetut ja avoimet
tilat, omaleimaisuus, alueelliset piirteet, uuden ympäristön suhde vanhaan,
kasvusto.

Merkitysympäristö:

Arvot ja merkitykset

Taajaman keskipiste, kirkko ja kunnantalo
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sa. Seuraavaksi raportissa esitellään maaseututaajamien 
suunnitteluohjeluonnos, jota seuraa täydentävä liite jon-
ka aiheena on suunnittelun sisältö. Raportilla on haluttu 
saada asukkaat ja erilaiset toimikunnat mukaan suunnit-
teluprosessiin kuitenkaan unohtamatta asiantuntijoita. 
 Raportissa painottuu selvästi ympäristön fyy-
sinen puoli. Taajaman muotoa ja hahmoa luoville ele-
menteille, kuten taajaman rajoille ja tiestölle, annetaan 
suuri painoarvo. Merkitysympäristöt ovat jääneet hyvin 
vähälle huomiolle (taulukko 4).

1990-luku: mistä taajamakuva rakentuu?

Neljäntenä tarkastelussa oleva Kekkosen ja Kukkosen 
”Taajamakuva” (1991) ei edellisistä metodioppaista 
poiketen ole virallinen raportti, joka olisi syntynyt tut-
kimuksen seurauksena. Julkaisun tarkoituksena on pi-
kemminkin ollut listata kaikkia niitä elementtejä, joita 
voidaan pitää taajamakuvan kannalta tärkeinä, ja jotka 
ovat merkityksellisiä taajamakuvan kehittämisen kan-
nalta. Tästä syystä teoksesta ei löydy tiettyä metodiakaan, 
vaan tekijät antavat esimerkkejä siitä, millä tavoin tiettyjä 
muuttujia voi tutkia. Suositellut menetelmät korostavat 
havainnointia, joka tapahtuu paikan päällä, mutta myös 
kartat saavat useita mainintoja. 

 Koska teoksen tarkoitus on ollut kertoa kaikis-
ta niistä elementeistä, joita suunnittelijat pitävät olen-
naisina taajamakuvan rakentumisen kannalta, on lista 
painotetuista elementeistä aika kattava (taulukko 5). 
Huomattavaa kuitenkin on, että merkitysympäristöt on 
tässäkin tapauksessa jätetty kaikista vähäisimmälle huo-
miolle, joskin siitä löytyy maininta aivan työn lopussa, 
missä pohditaan taajamakuvan yksilöllisyyttä ja sen si-
toutumista muistoihin sekä kokemuksiin. Taajamakuvaa 
pidetään yhtenä keskeisimmistä taajamakuvan analy-
soinnin ohjeistuksista.

Osallistavan suunnittelun 2000-luku

Viimeisenä metodioppaana esittelen Ympäristöministe-
riön laatiman oppaan ”Kyläyleiskaavoitus – opas kaa-
voittajille, kunnille ja kylille ”(2012). Oppaalla on ollut 
tarkoitus paljastaa maankäytön suunnittelun haasteita, ja 
auttaa kyläyleiskaavojen luomisessa alueilla, joilla ei ole 
kovaa rakentamispainetta, sekä auttaa viranomaisten ja 
kyläläisten välisen yhteisymmärryksen luomisessa. Mu-
kana kyläkaavoituksen kehittämishankkeessa oli seitse-
män kuntaa, ja hanketta koordinoi projektiryhmä, jos-
sa oli mukana monien eri alojen asiantuntijoita, mutta 
myös tavallisia kyläläisiä. 

 Kyseessä ei siis ole varsinaisesti taajamakuvaa 
käsittelevä teos, mutta se sisältää asioita, joista taajama-
kuva rakentuu. ”Kyläyleiskaavoitus” keskittyy aika pal-
jon erilaisiin kaavoituksiin, niiden historiaan ja tavoittei-
siin. Kaavoituksella voidaan ohjailla asuinrakentamisen 
sijoittumista jo olemassa oleviin kyläkeskuksiin, paran-
taa mahdollisuuksia järjestää palveluita ja luoda uutta 
infrastruktuuria, tukea elinkeinoja sekä vaalia ympäris-
töarvoja ja ehkäistä ympäristöhaittoja. 
 Koska opas korostaa osallistavaa otetta kaavoi-
tusten luomisessa, on siinä otettu hienosti huomioon 
myös paikallisille ihmisille tärkeät mielikuvat asuin-
alueestaan. Toiminnallinen ja fyysinen ympäristö ovat 
kuitenkin edelleen korostuneita, mikä on toisaalta aika 
luonnollista kun puhutaan kaavoittamisesta (taulukko 
6).

Pohdinta

Oma oletukseni oli, että suunnittelun tärkeimpänä läh-
tökohtana pidetään yleensä toiminnallista ympäristöä, ja 
kehittämistoimenpiteet suunnataan useimmiten siihen. 
Merkitysympäristö on usein asukkaille hyvin tärkeä, sillä 
se luo tunteen paikkaan kuulumisesta ja on läsnä joka-
päiväisessä elämässä vahvasti, mutta on jäänyt valitetta-
van usein suunnittelussa vaille huomiota – etenkin jos 
suunnitteluprosessi on tapahtunut kaukana kohdealu-
eelta, eikä paikallista ääntä ole kuunneltu. Myös aistiym-
päristö on paikalliselle asukkaalle hyvin tärkeä, ja tämä 
puoli onkin osattu ottaa merkitysympäristöjä paremmin 
huomioon – joskin näköaistin merkitys on liialti koros-
tunut.
 Korhosen ja Kukkosen ”Maaseututaajamien 
maisemaselvitys” -teoksessa painottui hyvin vahvasti 
visuaalinen puoli, mikä johtui todennäköisesti osaltaan 
valitusta metodista. Valokuvaus on varmasti edelleen 

yksi suosituimmista tavoista kartoittaa taajamakuvaa, ja 
aikojen saatossa siitä on tullut helpompaa ja halvempaa, 
kun markkinoille on tullut digikameroita, eikä filmirullaa 
tarvitse enää niin sanotusti säästellä. Valokuvauksellakin 
on kuitenkin omat rajoitteensa, sillä se ei kerro mitään 
esimerkiksi liikkeestä. Ehkä tulevaisuudessa, tai kenties 
jopa nytkin, valokuvauksen tulee korvaamaan liikkuva 
kuva.
 Vuonna 1980 julkaistussa Kukkosen ja Rau-
tamäen raportissa ”Suomalainen maaseututaajama 
1970-luvun lopussa” korostuu niin ikään visuaalisuus 
ja näkohavaintojen kautta välittyvä tieto. Elementit ja-
kautuvat suhteellisen tasaisesti tarve- ja tavoiteanalyy-
simallin kolmeen ensimmäiseen kenttään, mutta mer-
kitysympäristöt jäävät vähälle huomiolle: raportista oli 
löydettävissä vain lyhyt maininta kirkkojen ja kunnan-
talojen merkityksestä yhteisöllisyyden tunteeseen. Tosin 
verrattuna ensimmäiseen metodioppaaseen, tämäkin on 
parannusta. 
 Kukkosen, Lievosen ja Rautamäen 1982 julkais-
tu raportti ”Näkökohtia maaseututaajamien suunnit-
teluun” korostaa hyvin selkeästi taajamakuvallisuuden 
fyysistä puolta. Valokuvaus oli edellisistä oppaista poi-
keten jäänyt taustalle, ja sen sijaan oli keskitytty enem-
män tarkastelemaan rakennuskaavoja. Tarkastelu oli 
asiantuntijapainotteista. Ehkäpä taustalla on vaikuttanut 
resurssien puute tai kenties valokuvauksen sisällään pi-
tämät haasteet ovat johtaneet muiden metodien suosi-
miseen. Joka tapauksessa rakennuskaavojen tuijottelu 
yksinään tuntuu hieman liian etäiselle tavalle tarkastella 
taajamakuvaa, sillä kaavat eivät välitä kovinkaan hyvin 
tietoa siitä, miltä taajamassa todellisuudessa näyttää.
 Kekkosen ja Kukkosen ”Taajamakuva” -teok-
sessa painottuu visuaalisuuden näkökulma, sillä pai-
notettuja muuttujia kehoitetaan tarkastelemaan paikan 
päällä. Suunnittelussa pitäisi kuitenkin ottaa huomioon 
myös muita aisteja. On ymmärrettävää, että konkreet-

Analyysinäkökulmat/fokus

Toiminnallinen ympäristö:

Toiminnot ja toimijat

Kauppakatu, katutila, kulkuväylät, alueiden käyttö eri tarkoituksiin, liikkuminen,
maankäyttö

Fyysinen ympäristö:
Tyyppi ja rakenne

Taajaman rajat, maisemarakenne, reunavyöhyke, rakentamistapa, rakentamisen
suhde maisemaan, rakentamisen istuminen maisemaan, taajaman ikä

Aistiympäristö:

Muoto ja mittakaava

Maamerkit, taustat, näkymät, kasvusto, tiheys, tien pinnat

Merkitysympäristö:

Arvot ja merkitykset

Analyysinäkökulmat/fokus

Toiminnallinen ympäristö:

Toiminnot ja toimijat

Keskipiste ja solmukohdat, keskusta-alue, kulkutieverkko,

Fyysinen ympäristö:

Tyyppi ja rakenne

Maisemallinen sijainti, hahmottuvuus kokonaisuutena, taajaman
jatkuvuus/katkelmallisuus,  taajaman rajat, suhde vesistöön, tiheys, mittakaava

Aistiympäristö:

Muoto ja mittakaava

Hahmottavat näkymät, silhuetti, maamerkit, yksityisalueiden rajaus, luonto

Merkitysympäristö:

Arvot ja merkitykset

Julkiset paikat ja rakennukset, taajamakuva sosiaalisena peilinä, omaleimaisuus

Taulukko 4. Kukkosen, Lievosen ja Rautamäen painottamat tekijät Rönkön analyysinelikentässä.

Taulukko 5. Kekkosen ja Kukkosen painottamat tekijät Rönkön analyysinelikentässä. Taulukko 6. Ympäristöministeriön oppaan painottamat tekijät Rönkön analyysinelikentässä.

Analyysinäkökulmat/fokus

Toiminnallinen ympäristö:
Toiminnot ja toimijat

Maaseudun alueellinen erilaistuminen, virkistystoiminta, maantiet ja yksityistiet,
asumisen suhde maatalouteen, palvelut. Liikenne, luonto matkailun
vetovoimatekijä. Vesihuollon ja viemäröinnin järjestäminen

Fyysinen ympäristö:
Tyyppi ja rakenne

Rakennusten sijainti, rakennustapa, muinaisjäännökset, infrastruktuuri, erilaiset
luonnonolot, kyläkuvan eheys

Aistiympäristö:
Muoto ja mittakaava

Maisema

Merkitysympäristö:

Arvot ja merkitykset

Käsitykset ja arvostukset, mielikuvat, perinnemaisemat, kylän identiteetti ja
yhteisöllisyys
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tisesti nähtävissä oleva puoli korostuu, mutta se ei silti 
tarkoita sitä, ettei muilla aisteilla ole merkitystä. Esimer-
kiksi liikenteen melulla tai rauhallisella linnunlaululla on 
suuri merkitys asumisviihtyvyyteen. Samoin on merkit-
tävää, haiseeko taajamassa pakokaasut ja läheisen teh-
taan savut, vai onko ilma raitista.
 Ympäristöministeriön laatimassa ”Kyläyleis-
kaavoitus” -oppaassa on otettu jo melko hyvin huo-
mioon myös merkitysympäristöt, sillä oppaassa ko-
rostetaan osallistavaa suunnittelutapaa, joka tuo esille 
selkeästi myös paikallisten itsensä tärkeiksi kokemat 
paikat ja asiat. Parantamisen varaa on kuitenkin yhä. 
Toiminnallisuus ja fyysinen ympäristö korostuvat ym-
märrettävästi, koska kyseessä on kaavoitusprosessissa 
auttava opas, mutta ilahduttavasti mukaan on otettu 
myös maaseututaajamien luonnonarvot, arvokas raken-
nuskanta sekä ulkoiluarvot. 
 Metodioppaissa esiintyvät muuttujat ovat säily-
neet melko samoina läpi vuosikymmenten (taulukko 7). 
Tämä saattaa johtua siitä, että käytetyistä viidestä op-
paasta peräti neljän tekemisessä oli ollut mukana ark-
kitehti Heikki Kukkonen ja taustalla ovat vaikuttaneet 
useiden oppaiden kohdalla samat henkilöt. Luultavasti 

juuri painotettujen ympäristön elementtien samankal-
taisuus mahdollistaa sen, että vuosikymmenien takaisia 
oppaita hyödynnetään yhä suunnittelussa. Tieto ei ole 
vanhentunut; metodit vain ovat kehittyneet.
 Kaiken kaikkiaan voi sanoa, että mukaan vali-
koituneet metodioppaat olivat hyvin visuaalisesti pai-
nottuneita. Koska neljässä ensimmäisessä oppaassa 
keskityttiin tutkijoiden tekemiin havaintoihin, on ym-
märrettävää, että näköaistin kautta välittyvä tieto oli 
merkittävimmässä asemassa. Samasta syystä merkitys-
ympäristöt olivat jäänet vähäiselle huomiolle: paikalla 
pikaisesti pistäytyvän tutkijan on melko mahdotonta 
muodostaa selkeää kuvaa alueen sosiaalisesta profiilista, 
tai siitä, millaisilla symbolisilla kohteilla on merkitystä 
paikallisen identiteetin säilymisessä. Viides, kyläyleis-
kaavoitusopas, onnistui merkitysympäristöjen tunnista-
misessa jo hieman paremmin, mikä on osallistavuuden 
ansiota. Toivottavaa olisi, että Rönkön laatima tarve- ja 
tavoiteanalyysimalli otettaisiin mukaan suunnittelupro-
sessiin, sillä se toisi tasapainoa eri ympäristön ulottu-
vuuksien välille, ja sitä kautta otettaisiin tasapuolisesti 
huomioon kaikki ne seikat, joista taajamaympäristö ra-
kentuu.
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Taulukko 7. Yhteenveto eri metodioppaiden painottamista menetelmistä ja muuttujista.

Metodiopas Menetelmät Muuttujat

Maaseututaajamien maisemaselvitys
(1975)

Valokuvaus, karttojen tarkastelu ja tärkeiden
kohteiden merkkaaminen kartalle

Suomalainen maaseututaajama
1970-luvun lopussa (1980)

Asiantuntijahavainnointi, peruskartat ja
lomakkeet, kenttätyöskentely

Taajaman hahmo, rajat, perusrakenne,
maamerkit, näkymät, taustat, suljetut ja
avoimet tilat, kulkuväylät, maisema,
kasvusto, suhde vesistöön,
taajamatoiminnot, omaleimaisuus.

Näkökohtia maaseututaajamien
suunnitteluun (1982)

Asiantuntijahavainnointi, rakennuskaavojen
analyysi

Taajaman muoto, omaleimaisuus,
rakennukset, kasvillisuus, taajaman rajat ja
rakenne, näkymät, tiestö, taajamatoiminnot.

Taajamakuva (1991) Ei varsinaista metodia, mutta tärkeitä
muuttujia voi kirjoittajien mukaan tarkastella
mm. karttojen, karttapiirrosten,
näköhavaintojen, mielikuvien, kaavojen
tarkastelun ja piirtämisen avulla.

Maisemallinen sijainti, hahmottuvuus,
ääriviiva, maamerkit, keskusta ja muut
solmukohdat, katutila, kulkutieverkko, suhde
vesistöön, tiheys, mittakaava, julkiset paikat
ja rakennukset, yksityisalueiden rajaus,
luonnonelementit, taajamakuva sosiaalisena
peilinä

Kyläyleiskaavoitus – opas
kaavoittajille, kunnille ja kylille
(2012)

Erilaisten kaavojen tavoitteiden tutkiminen ja
niihin pyrkiminen, osallistava suunnittelu,
yhteistyö eri toimijoiden välillä, konsulttien
käyttö

Maaseudun alueellinen erilaistuminen,
virkistystoiminta, maantiet ja yksityistiet,
asumisen suhde maatalouteen, palvelut,
liikenne, rakennusten sijainti, rakennustapa,
muinaisjäännökset, infrastruktuuri, erilaiset
luonnonolot, maisema, mielikuvat, käsitykset
ja arvostukset
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Rakennus- ja muutospaine

Kälviän haastavimpina paikkoina kaavoituksen ja yhdys-
kuntarakenteen kehityksen puolesta pidettiin Peltokor-
ven ja Ruotsalon kyliä. Peltokorvella itsellään on kylänä 
jo 400-vuotias historia ja se on maakuntakaavassa mer-
kitty maakunnallisesti arvokkaaksi maisema-alueeksi. 
Peltokorvessa sijaitsee myös Klapurin taloryhmä, joka 
on arvioitu valtakunnallisesti merkittäväksi rakennetuksi 
kulttuuriympäristöksi. Kylä on kasvanut vuosituhannen 
vaihteeseen mennessä voimakkaasti ja ns. Kasikulman 
teollisuusalue ympäristöineen on asemakaavoitettu. 
Ongelmallista kylässä on sen sijainti: lähiömäiseltä asu-
tukseltaan 8-tien risteykseen sijoittuvana se kilpaili Kok-
kolan kanssa vielä ollessaan osa Kälviän kuntaa, osana 
Kokkolaa se taas sijoittuu hankalasti asuinkeskittymien 
väliin sijaiten etäällä Kokkolan keskustasta, mutta kui-
tenkin niin lähellä, että Kälviän kirkonkylän palveluiden 
houkuttelevuus kärsii. Kylän nopeasta kasvusta johtuu 
myös yksipuolinen ikärakenne: nykyisten peruskoulu-
laisten vanhetessa uusien lasten määrä on tippunut niin 
paljon, että Peltokorven koulun tulevaisuus on uhattu-
na, mikäli alueelle ei muuta uusia lapsiperheitä tai per-
hettä perustavia pariskuntia. Jos taas nuoret parit valit-
sisivat Peltokorven Kälviän kirkonkylän kustannuksella 
asuinpaikakseen, lisäisi se yhdyskuntarakenteen repalei-
tumista ja näivettäisi kirkonkylää.
 Ruotsalon kylä puolestaan on kasvanut puolek-
si itsestään vähäisellä suunnittelulla poikkeamislupien ja 
suunnittelutarveratkaisujen voimin. Ruotsalon kasvu on 
tuoreempaa kuin Peltokorven, mutta kuitenkin ilmiönä 
samanlaista: yksi ikäluokka on yliedustettuna ja aikanaan 
suuret koululaismäärät tulevat romahtamaan vaarantaen 
koulun jatkuvuuden. Kälviän kirkonkylästä luoteeseen 
(merta kohti) sijoittuva Ruosalo on kaukana kirkonkylän 
palveluista ja 8-tien vastakkaisella puolella niin, että sen 
asukkaiden on helpompi käyttää Kokkolan keskustan 
kuin Kälviän taajaman palveluita. Vaikka kylän raken-
tuminen on ollut Kokkolan yleistä tasoa vähemmän oh-
jattua, on se asukastiheyden puolesta jo taaja-asutusta ja 
kyläyleiskaava ei enää riitä.
 Kylien suunnitelmallisen kehittämisen varmis-
taminen edellyttää tulevaisuudessa asemakaavoitusta. 
Rakentamisen järjestelmällisyys on myös helpointa taa-
ta siten, että kunta ostaa asuinkäyttöön kaavoitettavan 
maan, rakentaa infran ja myy tontit eteenpäin. Syrjäi-
semmille alueille asumaan haluavien toiveet voidaan 
toteuttaa ilman, että palveluverkkoa tarvitsee venyttää 
äärimmilleen tarjoamalla niinsanottua Kanadan mallia, 
jossa syrjäseudulle asumaan muuttaville annetaan tarvit-
tavat luvat, mutta myös painotetaan sitä että kunnallisia 

palveluita ei ole mahdollista näille korpimaille toteuttaa, 
eikä niitä myöskään pidä odottaa. Tämä tietenkin pystyy 
tapahtumaan vasta kun Suomessa otetaan vastaavanlai-
nen malli virallisesti käyttöön. Siihen saattaa mennä hy-
vinkin pitkä aika, sillä sen voidaan tulkita sotivan hyvin-
vointipalveluyhteiskunnan periaatteita vastaan, vaikka 
se vain tarjoaa ihmisille mahdollisuuden valita itse halu-
amansa palvelutason ja asuinpaikan väliltä. Lisäksi malli 
olisi tietenkin toteutettavissa vain asuinalueille, jotka on 
alun alkaenkin toteutettu malli silmälläpitäen, eli se ei 
voisi tarjota kunnille mahdollisuutta laistaa lakisääteisis-
tä velvollisuuksistaan.
 Entisen Kälviän kunnan alueella on myös mo-
nia pienempiä sivukyliä ja asuinkeskittymiä, jotka sijait-
sevat kaukana sekä Kälviän kirkonkylästä että Kokkolan 
kaupungista. Näistä useissa on jo havaittavissa selvää vä-
estön vähenemistä ja ikääntymistä, ja niiden kohtalona 
on pikkuhiljaa näivettyä ja tyhjentyä. Tähän kehitykseen 
ei virkamiehillä tai politikoilla ole mahdollisuutta puut-
tua, vaan se johtuu suoraan nuoren ja työikäisen väestön 
vähenemisestä näillä alueilla. Ilmiö ei ole missään määrin 
pelkästään Kälviälle tai Keski-Pohjanmaalle ominainen, 
vaan se on maanlaajuinen kehityssuunta, josta on ollut 
hyvin vähän yhteiskunnallista keskustelua sen laajuuden 
huomioon ottaen.
 Hajanainen yhdyskuntarakenne ja infrastruk-
tuurin ylläpitoon annettujen määrärahojen kutistuminen 
aiheuttavat omat haasteensa, etenkin laajan tieverkon 
huolto. Kun ylläpito tullaan painottamaan vilkkaimmin 
liikennöidyille ja keskeisimmille tieosuuksille, monet as-
faltoidut sivutiet tullaan kuorimaan sorapinnalle, jonka 
huoltokustannukset ovat huomattavasti vähäisempiä 
säännöllisen lanauksen korvatessa hintavan kuluneen 
pintamareriaalin vaihdon. Mittavin Kokkolan seudul-
le tuleva tiehanke tulee olemaan 8-tien ohitusosuuden 
rakentaminen Kokkolan kohdalle. Kälviän seudun työ-
liikenteen ruuhkiin sillä ei tule kuitenkaan olemaan vai-
kutusta, koska suurin osa työliikenteestä on Kokkolan 
keskustaan suuntautuvaa.

Kirkonkylä

Kiireellisimmät Kälviän keskustaajamaan liittyvät kaa-
voituksen hankkeet ovat asemakaavan ajan tasalle saat-
taminen ja keskustan torialueen suunnitteluprosessin 
aloittaminen.
 Kirkonkylän tämänhetkinen, pitkälti vanhentu-
nut asemakaava muutetaan kaavaa vastoin toteutuneilta 
osiltaan ja uusitaan muutostarpeellisilta osiltaan, esim. 
ns. vanhapappilan tilan entisen kirkkoherran viraston 

Rooli osana Kokkolaa

Kälviä sijaitsee 17 kilometrin päässä Kokkolan kaupun-
gista, johon se liittyi 2009 Lohtajan ja Ullavan kanssa. 
Liitoksessa Kokkola sai lähes 8400 uutta asukasta, joista 
entisiä kälviäläisiä oli miltei 4600.
 Kokkolan läheisen sijainnin ja Kälviän oman 
vahvan identiteetin takia Kälviän kirkonkylän odotetaan 
tulevan säilymään omaleimaisena ja tunnistettavana alu-
eena, vaikka sen rooli muuttuukin itsenäisen kunnan 
hallintokeskuksesta kaupungin asumalähiöksi. Keskus-
tan asukasmäärässä ei myöskään odoteta tapahtuvan ra-
dikaalia muutosta lähiaikoina.
 Kirkonkylän ulkopuolisen entisen Kälviän kun-
nan alueella ei myöskään odoteta suuria muutoksia kun-
taliitoksen johdosta. Muutoksia tulee kyllä tapahtumaan 
sivukylien asukasmäärässä väistämättä ikärakenteen 
muuttuessa, mutta se on valtakunnallinen trendi, joka 
olisi toteutunut joka tapauksessa. Muuttumattomuus 
johtuu siitä, että Kälviä oli pinta-alaltaan suuri ja muo-
doltaan pitkänomainen kunta, joka oli asutukseltaan 
hajaantunut useisiin pieniin sivukyliin ja jossa kirkonky-
län taajama-alueen ulkopuolella pääasialliset paikalliset 
elinkeinot olivat maa- ja metsätalous. Keskus oli kunnan 
pohjoispäässä, jolloin sivukylien asukkaat samaistuivat 
ennemminkin lähimpään kirkonkylään tai suurempaan 
asuinkeskittymään kuin oman kuntansa hallinnolliseen 

keskustaan, eli toisin sanottuna maantieteellinen väli-
matka koettiin (ja koetaan yhä) tärkeämmäksi kuin hal-
linnolliset rajat.
 Maa- ja metsätalous ovat jo luonteensa puoles-
ta fyysiseen paikkaan sidottuja toimialoja, joiden edelly-
tyksiä on kuntatason päätöksillä hankala edistää. Suurin 
poliittisesta päätöksenteosta syntyvä niihin kohdistuva 
vaikutus tulee EU:n ja valtion tukipolitiikasta. Entisen 
Kälviän kunnan alueella maatalous kehittyy samaan 
suuntaan kuin kaikkialla Suomessa: tilojen lukumäärän 
vähentyessä niiden koko kasvaa ja ne muuttuvat yhä 
enemmän muita teollisuuden haaroja muistuttaviksi 
yritysmäisesti johdetuiksi tuotantoyksiköiksi. Kokkolan 
ympäristö on Suomen suurimpia maidontuotantoaluei-
ta. Koneistetussa maidontuotannossa laitteiden suurten 
hankintahintojen vuoksi eläinkohtaiset kulut pienenevät 
karjan pääluvun kasvaessa, joten kokoaan kasvattamalla 
tuottavuuttaan ja kilpailukykyään kansainvälisillä mark-
kinoilla parantavat tilat tarvitsevat yhä suurempia pel-
toaloja rehun kasvattamiseen ja lannan levittämiseen. 
Koska valtio ei tue enää aktiivisesti maan raivaamista 
peltokäyttöön, on tilallisen ainoa keino ostaa jo ole-
massaolevia peltoalueita. Tilkkutäkkimäisesti hajallaan 
sijaitsevista peltoalueista eheiden kokonaisuuksien ko-
koaminen on puolestaan työ, jossa valtion ja kunnan 
virkamiehet ovat tärkeässä asemassa.

Henr i kk i  Mo i s ande r

Kälviän kirkonkylä ja alueidenkäytön 
ohjaaminen kuntatasolla



Kälviän maankäytön kehityskuva Kuntasuunnittelun kurssi ja erikoiskurssi 201366 67

tontin kaavoittaminen rivitalotontiksi. Kaavamerkin-
nöissä pyritään samankaltaiseen joustoon, joka on ha-
vaittu hyväksi Kokkolan keskustan kaavoituksessa. 
Tälläinen menettely mahdollistaa rakennuksille jousta-
vampaa käyttöä, ja paitsi ehkäisee kaavan ennenaikaista 
vanhenemista, myös toimii vastakeinona rakennuttaja-
johtoiselle kaavoitusprosessille, josta ei saisi tulla maan 
vallitseva tapa sen ollessa vastoin kaavoituksen virallista 
luonnetta ja tarkoitusta.
 Torialueelle ollaan tilaamassa konsultilta selvi-
tystä. Myös Kuntasuunnittelun kurssin harjoitustyössä 
suunnitellaan torialuetta. Torin kehittäminen oli eräs 
Kokkolan ja Kälviän kuntaliitoksessa erikseen sovituista 
asioista.
 Muita keskustaan liittyviä alueidenkäyttöön liit-
tyviä haasteita ovat kirkonkylän halkaisevan junaradan 
muutos kaksiraiteiseksi sen vaatiman lisätilan ja tuotta-
man ratamelun takia, Kälviäjoen rannalla olevat aikoi-
naan viheralueiksi kaavoitetut rannat joita ei ole koskaan 
lunastettu, sekä tyhjät asuintontit, niin kaupungin kuin 
yksityistenkin omistamat. Kaupungilla ole halua laajen-
taa jatkuvaa hoitoa vaativaa viherverkostoa, koska kir-
konkylän keskustassa on jo paljon leikattavaa, vähällä 
käytöllä olevaa nurmikenttää.

Palvelumuutoksia

Kaupallisten palvelujen säilymisen ja kehittymisen takaa-
miseksi ei virkamiehillä ole muuta mahdollisuutta kuin 
pitää huolta liikerakennuksia varten tarvittavien tonttien 
saatavuudesta ja haluttuun käyttöön soveltuvuudesta. 
Itse palvelujen kannattavuudesta vastuun kantavat asuk-
kaat itse kulutuspäätöksillään valitessaan paikallisten tai 
kauempana sijaitsevien palveluntarjoajien väliltä.
 Kaupunki tarjoaa myös omia julkisia palvelui-
taan, joiden laajuus ja tiheys on taasen poliittisten päät-
täjien päätösvallan alla, lain sallimissa rajoissa. Kälviän 
kirkonkylällä on tällä hetkellä hyvä julkinen palvelutar-
jonta, mutta siihen kohdistuu paineita, samalla tavalla 
kuin kaikkien muidenkin suomalaisten kuntien palve-
luntarjontaan.
 Kokkolan kaupungissa on tällä hetkellä viisi 
terveyskeskuspalveluita tarjoavaa toimipistettä seuraa-
vissa paikoissa: Pääterveysasema, Koivuhaka, Kälviä, 
Lohtaja ja Ullava. Lisäksi yhteistyötä tehdään Kruunu-
pyyn kolmen palvelupisteen kanssa. Kälviän, Lohtajan 
ja Ullavan toimipisteistä tullaan tulevaisuudessa sulke-
maan kaksi, ja kolmas tulee muuttumaan kevyemmän 
palvelutason pisteeksi. Kälviän kirkonkylällä on myös 
Lucina Hagmanin lukio. Lukion alhaisen oppilasmää-

rän takia se tullaan suurella todennäköisyydellä jossain 
vaiheessa lopettamaan ja yhdistämään toiseen Kokkolan 
kaupungin lukioon. Ammattikouluja ei Kälviän kirkon-
kylällä ole, vaan ne sijaitsevat Kokkolan keskustassa.
 Kaavoituksen virkamiehet työskentelevät kaik-
ki tällä hetkellä Kokkolan keskustassa. Kaupungintalon 
tilanpuutteen takia ennen lisätilan vuokraamista osa vir-
kamiehistä oli siirretty työskentelemään Kälviän aluetoi-
mistolle (entinen kunnantalo), jossa oli vapaita työtiloja. 
Kaavoituksen kanssa asioivat Kälviän alueen asukkaat 
kokivat järjestelyn hyväksi, mutta virkamiesten kannalta 
ongelmana oli pitkä välimatka Kokkolan keskustaan. 
Heidän oli käytävä päivittäin kokouksissa Kokkolassa 
ja 17km edestakainen siirtyminen kesken työpäivän ai-
heutti työajan tuhlaantumista. Kokkolan kaupungilla on 
myös kaksi rakennustarkastajaa, jotka toimivat nimen-
omaan Kälviän, Lohtajan ja Ullavan alueella. Nämä tul-
laan yhdistämään kaupungin muihin rakennusvalvonta-
palveluihin.

Kaavoitus- ja rakennusvalvontapalvelut

Kokkolan kaupungissa kaavoitus- ja rakennusvalvonta-
palveut toimivat teknisen palvelukeskuksen alla. Niiden 
toimintaa valvoo kaksi maallikoista koostuvaa poliittista 
toimielintä: Kaupunkirakennelautakunta, sekä Raken-
nus- ja ympäristölautakunta. Vaikka Kaupunkirakenne-
lautakunnan tehtävänä on huolehtia asemakaavoitukses-
ta, yhdyskuntateknisistä palveluista, kaupungin maa- ja 
vesialueista sekä kaupunkikuvasta ja viihtyvyydestä ja 
Rakennus- ja ympäristölautakunnan vastuualueina ovat 
rakennusvalvonta, ympäristönsuojelu, maa-aines- ja lei-
rintäalueasiat, toimivat kummatkin palvelut kummankin 
lautakunnan kanssa.
 Kaavoituspalveluiden toimialaan kuuluvat 
maankäyttö- ja rakennuslain määrittämät kaavoitusteh-
tävät: yleis- ja asemakaavojen laatiminen, sekä niihin 
liittyvien lausuntojen ja päätösten valmistelu, yleisten 
alueiden kaupunkikuvallinen suunnittelu sekä poik-
keuslupien ja suunnittelutarveratkaisujen valmistelu. 
Kaavoituspäällikkönä toimii Veli-Pekka Koivu ja hen-
kilöstöä on 9 henkeä vuonna 2013. Kaavoituksessa ja 
etenkin selvitysten laadinnassa käytetään myös ulkopuo-
lisia konsultteja.
 Rakennusvalvontapalveluiden työtehtäviin 
kuuluu kaavoituksen toteutumisen valvominen ja oh-
jaus, rakennus- ja purkulupien valmistelu, Rakennus- ja 
ympäristölautakunnalle esittely ja päätökset, rakentajien 
valvonta-, tarkastus-, ohjaus- ja neuvontapalvelut sekä 
rakennusrasitteisiin liittyvät asiat. Johtava rakennustar-

kastaja on Ralf  Hägg ja henkilöstöä on 7 henkeä vuon-
na 2013, joista kaksi toimii Kälviän, Lohtajan ja Ullavan 
toimialueella.
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Miten Kälviään, sen elinkeinoihin( ml. maaseutuelinkei-
not) ja muutokseen liittyvät suunnittelukysymykset ovat 
mukana Keski-Pohjanmaan pitkän tähtäimen tulevai-
suuden suuntien etsinnässä? Artikkelini pohjaksi olen 
ottanut Kokkolan kaavoituspäällikkö Veli-Pekka Koi-
vulle 5.11.2013 Kokkolassa tekemäni haastattelun sekä 
Keski-Pohjanmaan maakuntaa koskevien toimielinten; 
Elinkeino-, Liikenne- ja Ympäristökeskuksen ja Keski-
Pohjanmaan liiton julkisesti saatavilla olevan suunnitel-
ma-aineiston, erilaiset strategiat ja visiot. Olen jakanut 
artikkelin kolmeen pääkohtaan, jotka ovat ”Keski-Poh-
janmaan elinkeinoelämän nykytila ja alueidenkäytön 
suuntaviivoja vuoteen 2030”, ”Kälviän elinkeinoelämän 
nykytila ja kehitysnäkymät” sekä ”Kälviän kirkokylän 
suhde Keski-Pohjanmaan maakuntaan”. Jaon perusta 
on tarkastelunäkökulman muuttuminen; ensin käsitel-
lään aihetta maakuntatasolla, sitten kirkonkylän tasolla 
ja lopuksi kyläkeskuksen ja maakunnan välistä suhdetta.
 Aloitin Veli-Pekka Koivun haastattelun ky-
symyksellä ”Miksi ylipäätään strategista suunnnittelua 
tarvitaan?” saaden seuraavanlaisen vastauksen: ”Yleises-
ti strategista suunnittelua tarvitaan, että osataan tehdä oikeita 
valintoja tulevaisuutta varten. Korostan sitä, että meidän pitää 
tietää kuntalaisten eli väestön olosuhteista, toivesta, tarpeista ja 
käyttäytymisestä. Se on mitoittava tekijä, koska kaikki mitä 
tehdään, tehdään kuntalaisille ja  kuntalaisten käyttöön. -- Stra-
tegisessa ajattelussa pitäisi miettiä, miten tulevaisuutta voidaan 

muuttaa, jos sitä halutaan muuttaa. Pitää tietää mihin kehitys 
on menossa, mihin voidaan vaikuttaa, mihin halutaan vaikuttaa 
ja mihin suuntaan. Strategioiden merkitys riippuu siitä miten ne 
huomioivat EU-rakennerahastojen ja valtion eri ministeriöiden 
painotukset päätettäessä hankkeiden ja projektien rahoitusperus-
teista. Toinen tärkeä näkökohta on se, kuinka hyvin ne tunnis-
tavat maakunnan lähtökohdat, kehittymisnäkymät, muutoksen 
suunnat ja ohjaavat näitä muutoksia yhteisesti valittuun suun-
taan. Strategioiden ongelmana on yleensä niiden pinnallisuus eli 
se, että ne ovat kaikilla maakunnilla lähes samanlaisia tai ne 
eivät tunnista tai tunnusta todellisia kehitysnäkymiä vaan perus-
tuvat toiveajatteluun--” [Veli-Pekka Koivu]
 Strategioiden ongelmana näyttää olevan niiden 
lyhytnäköisyys ja yleispiirteisyys, sekä se, että tulevai-
suutta on vaikea ennustaa realistisesti. Yleispiirteisyyden 
takia maakuntatason pitkän tähtäimen suunnitelmista 
on todennäköisesti siis hyvin vaikeaa löytää yhteyttä yk-
sittäisen kylän (esimerkiksi Kälviän) kehittymiseen vai-
kuttaviin tekijöihin, ellei kyseisellä paikalla ole laajemmin 
merkitystä maakunnan kehitykselle. Ne eivät kuitenkaan 
ole edes yksittäisen paikkakunnan kannalta mitättömiä, 
sillä Koivu pitää maakuntaohjelman ja suunnitelman 
merkitystä maakunnalle yhteisesti hyvin tärkeänä: ”Maa-
kuntaohjelma ja maakuntasuunnitelma  ovat äärimmäisen tär-
keitä, koska niiden kautta jaetaan rahaa tänä päivänä. Tuet 
tulevat niiden kautta, ja sen takia niissä määritellään hyvin pit-
källe ne asiat, johin on tarkoitus laittaa rahaa vuosittain. Sekä 

EU-rahaa, valtion rahaa ja kuntien omaa rahaa. Niissä ( maa-
kuntaohjelma ja –suunnitelma) on kuitenkin se ongelma, että ne 
valmistellaan niin korkealla tasolla, irti arkipäivästä, että ne ei 
kohtaa arjen toimijoita, eli yrityselämää ja työelämää. Ne ovat 
kuitenkin parantuneet koko ajan.” [Veli-Pekka Koivu]

Keski-Pohjanmaan väestön ja elinkeinoelämän 
nykytila

Keski-Pohjanmaan liiton laatimassa tuoreimmassa  
Maakuntasuunnitelmassa kuvataan maakunnan nykyti-
laa seuraavasti: ”--Vuoden 2010 alkaessa Keski-Pohjan-
maan maakunnan pinta-ala oli 4 623 km², väestötiheys 
14,7 asukasta/km² ja väkiluku 68 139 henkilöä. Asun-
tokuntia oli vuonna 2008 Keski-Pohjanmaalla 29 696 
ja niiden keskikoko oli 2,4 henkilöä. Keski-Pohjanmaa 
koostuu Kokkolan ja Kaustisen seutukunnasta. Kokko-
lan seutukunnan muodostaa Kokkolan ja Kannuksen 
kaupungit ja Kaustisen seutukunnan Halsua, Kausti-
nen, Lestijärvi, Perho, Toholampi ja Veteli. Seutukunnat 
ovat elinkeinorakenteeltaan erilaisia, joskin molemmissa 
seutukunnissa on vahvaa maaseutualuetta ja erityisesti 
monipuolista pk-yritystoimintaa. Kokkolan seutukunta 
on elinkeinorakenteeltaan teollistuneempi ja mm. kau-
pan palveluiden keskittymä, kun taas Kaustisen seutu-
kunnassa korostuu alkutuotanto ja muutamat vahvat 

teollisuuden alat, kuten puutuoteteollisuus. Eniten uusia 
työpaikkoja ja yrityksiä on kuitenkin molemmissa seu-
tukunnissa syntynyt julkisiin ja yksityisiin palveluihin. 
Keski-Pohjanmaan kehitys on koko 2000-luvun ajan 
ollut varsin positiivista, niin työpaikkojen ja väestön 
määrä kuin bruttokansantuote ja vienti ovat kasvaneet 
merkittävästi. Maakunnan kasvua ovat tukeneet toisaal-
ta maakuntakeskuksen ja Kokkolan seutukunnan vah-
vistuminen, toisaalta Kaustisen seutukunnan kehitys, 
joka maan maaseutumaisten alueiden joukossa on ollut 
huomattavaa.” [1. s.9] 
 Edellä olevan lainauksen valossa vaikuttaa sil-
tä, että Keski-Pohjanmaan elinkeinoelämän nykytila ja 
kenties tulevaisuuden näkymätkin ovat varsin hyvät, 
mutta kuten seuraavassa lainauksessa Koivun haastat-
telusta sekä Maakuntasuunnitelman 2030 otteesta käy 
ilmi, ei kyseessä kuitenkaan ole koko maakunnan alu-
eella tapahtuva kasvu ja positiivinen talouden kehitys, 
vaan maakuntakeskus Kokkolan ympäristössä tapahtu-
va positiivinen kehitys.”-- Esimerkiksi Keski-Pohjanmaalla 
on tavoitteena ”koko maakunta kasvuun”. Todellisuudessa vain 
Kokkola kasvaa ja pienimmissä kunnissa syntyy vain 1-7 las-
ta vuosittain ja muuttoliike on negatiivinen nuorten ja nuorten 
aikuisten osalta – tästä ei kuitenkaan uskalleta keskustella.” 
[Veli-Pekka Koivu] Vaikka Koivu puhuu edellä vain 
väestönkasvusta, on lasten ja nuorten määrällä suuri 
merkitys myös alueen taloudelliselle tulevaisuudelle ja 

R i s to  Honkonen

Kälviän kirkonkylä ja alueidenkäytön 
strateginen ohjaaminen Keski-
Pohjanmaan maakunnassa

Taulukko 1. Keski-Pohjanmaan maakunnan väestökehitysennuste vuoteen 2030 (Tilastokeskus)
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Botnia-alueen korkeakouluyhteistyötä ohjaava strategia 
sekä innovaatiostrategia, bioenergiaohjelma, matkailu-, 
maaseutu-, kulttuuri- ja liikunta-, sekä työllisyysstrategi-
at. Markkinointistrategian päämääränä on kartoittaa alu-
een kansainvälisen toiminnan nykytilaa sekä määrittää 
alueen kansainvälisen kilpailukyvyn kärkiä sekä kansain-
välistymisen tukitarpeita. Keski-Pohjanmaan viestintä- 
ja markkinointistrategian 2011 – 2015 tavoitteena taas 
on lisätä maakunnan tunnettuutta ja vetovoimaa tuo-
malla esiin keskipohjalaista osaamista, hyvinvointia, yrit-
täjyyttä ja toimivaa kansalaismaakuntaa. Keskipohjalai-
sen maaseudun asema pidetään läpileikkaavana teemana 
mukana kaikessa alueviestinnässä ja markkinoinnissa.
 Maakuntasuunnitelmassa todetaan, että eu-
rooppalaisena trendinä on voimistunut monikeskuk-
sinen ja verkostomainen aluerakenne. Tämän myötä 
myös Suomessa on alkanut hahmottua keskinäisessä 
työnjaossa toimiva kaupunkiseutujen verkosto, jossa 
alueet vahvistavat toisiaan omilla vahvuuksillaan. Val-
takunnan tasolla Helsingin seutu on kansainvälisesti 
tärkeä valtakunnan keskus, kun taas Pohjois-Suomen 
kansainvälinen osakeskus on Oulu. Keski-Pohjanmaan 
maakuntakeskus Kokkola on kansallisesti tärkeä keskus. 
-- Nykyisin Kokkolan satama on Perämeren johtava 
transitosatama. Valtakunnallisesti merkittävä transito-
reitti kulkee Vartiuksen raja-aseman ja Oulun kautta 
Kokkolaan [1. s.24] 
 Kaupunkiseutukeskeisyys on niin maakun-
tasuunnitelman kuin Koivunkin mukaan realistinen  

suunta tulevaisuuden aluerakenteelliselle kehitykselle. 
Nykyisen laajuista haja-asutuksen verkostoa palvelui-
neen ja infrastruktuureineen tulee olemaan vaikeaa yl-
läpitää tulevaisuudessa supistuvilla voimavaroilla kun 
samalla tavoitellaan pieniä hiilidioksidipäästöjä lähes 
kaikilla yhteiskunnan osa-alueilla. Tietoliikenneyhteyk-
sien, tiestön, lämmön- ja sähkönjakelun, vesihuollon 
sekä niin kunnallisten kuin kaupallistenkin palveluiden 
kannalta on edullista, että yhdyskuntarakenne on eheä, 
jolloin asutuksen hajanaisuuden aiheuttamat tehokkus-
häviöt jäävät minimiin. 
 Energiantuotannon vaihtoehtoisia ja mahdolli-
sia rinnakkaisia ratkaisuja tullaan selvittämään lähitule-
vaisuudessa paljon ja se vaikuttaa osaltaan aluerakenteen 
kehittymiseen. Tällä hetkellä työn alla on Keski-Pohjan-
maan maakuntakaavan neljäs vaihe, joka käsittelee seu-
dullisesti merkittävän tuulivoiman sijoittumista maakun-
nassa. Kaavan lähtökohtana toimii Pohjois-Pohjanmaan 
ja Keski-Pohjanmaan manneralueen tuulivoimaselvitys, 
joka on esiselvityksenä hyödyntänyt tuuliatlaksen tietoa 
tausta-aineistona. Muita energiantuotannon ratkaisuja, 
joilla on merkittävä vaikutus tulevaisuuden alueidenkäy-
tölle Keski-Pohjanmaalla, ovat bioenergian-ja turvetuo-
tannon alueet.  
 Kokkolassa on vireillä kaksi kaivosta (Rosen-
qvist 2005; Keski-Pohjanmaan aluerakenne… 2008: 23): 
Litium-varantojen hyödyntäminen pienkaivostoiminta-
na Ullavan Läntässä sekä Kälviällä Koivusaarennevan ja 
Peränevan sekä Halsuan Kairinevan ilmeniittimalmioita 

edellytyksille menestyä. ” --Vuonna 2005 edellisen maa-
kuntaohjelman tavoite – 200 henkilön väestökasvu vuodessa 
– toteutui. Toisen kerran tavoitteeseen päästiin vuonna 2007. 
Väestönkasvu on kuitenkin keskittynyt pääasiassa maakun-
takeskukseen ja tämä kehityssuunta näyttäisi tilastokeskuksen 
ennusteiden mukaan jatkuvan vuoteen 2030.” [1.s.9] 
 Keski-Pohjanmaan ELY:n tuottamassa yri-
tyskatsauksessa vuodelta 2011 kerrotaan, että Keski-
Pohjanmaan ylivoimaisesti työllistävin teollisuuden 
toimiala vuonna 2011 oli metallinjalostus. Vuonna 
2010 metallinjalostuksessa työskenteli yli tuhat henkeä. 
Vuosikymmeniä sitten tärkein toimiala, tekstiili-, vaate-
tus-, nahka- ja kenkätuotteiden valmistus, on edelleen 
suhteellisesti merkittävin maakunnan toimiala, kun 
sitä verrataan koko maan osuuteen. Osuus on kaksi ja 
puolikertaa suurempi kuin koko maassa. Kemian teol-
lisuuden ja puutavaran valmistuksen henkilöstön osuus 
on kaksinkertainen verrattuna koko maahan. Vuonna 
2011 Suomessa keskimäärin elektroniikkateollisuus (ns. 
Nokia-toimiala) oli erittäin vahva työllistäjä, ja merkil-
lepantavaa on, että ala puuttuu Keski-Pohjanmaalta 
käytännössä kokonaan. Toisaalta aivan tämänhetkinen 
elektroniikkateollisuuden merkitys työllistäjänä on koko 
ajan vähenemässä Suomessa, kun tuotantoa siirretään 
ns. halvan työvoiman maihin. [7. s.12]
 Taulukosta 2. nähdään, että teollisuus oli ylivoi-
maisesti merkittävin yritysliikevaihdon luoja Keski-Poh-
janmaalla vuonna 2011 43,5%:n osuudellaan. Tämä ei 
suoraan kerro teollisuuden työllistävästä vaikutuksesta, 
mutta sen merkitys maakunnan talouselämään ja elin-
voimaisuuteen on silti suuri. Käytännössä  talouskasvun 
ja viennin kasvun ajatellaan olevan rinnakkaisia ja toisis-
taan riippuvaisia niitä harvoja alueita lukuun ottamatta, 
joilla on monipuolinen, toimiva ja vahva omavaraisuus-
aste. Keski-Pohjanmaalla usko viennin merkitykseen 
alueen talouden kasvulle on vahvaa. 
 Keski-Pohjanmaan Maakuntasuunnitelma 
2030 ja –ohjelma 2011- 2014 mukaan 2010-luvun suu-
rin haaste, työvoiman määrällinen supistuminen, aset-
taa reunaehdot aluetalouksien kehittymiselle. Työllisten 
ja työvoiman ulkopuolella olevien henkilöiden välinen 
huoltosuhde oli vuoden 2007 lopussa 1,27. Maakun-
nassa oli siis yhtä työllistä kohti 1,27 työvoiman ulko-
puolella olevaa henkilöä. Tulevaisuudessa huoltosuhde 
heikkenee samalla, kun vanhusväestön määrä kasvaa. 
Väestöllinen huoltosuhde, joka kertoo alle 15-vuotiai-
den ja yli 65-vuotiaiden määrän suhteesta työikäisten 
määrään, kehittyy ennusteen mukaan siten, että vuonna 
2010 on sataa työikäistä kohden 57,9 lasta tai vanhusta, 
vuonna 2015 heitä on 68 suhteessa sataan työikäiseen ja 
vuonna 2030 suhde on jo 82,9/100. Muutos aiheuttaa 

merkittäviä haasteita mm. kuntien elinvoimalle ja talo-
udelle ja koskettaa maakunnan maaseutualueita enem-
män kuin maakuntakeskusta, jonka ikärakenne pysyy 
tasapainoisempana. [1. s. 10]
 Keski-Pohjanmaan maakunnan vientitoiminta 
muodostuu käytännössä kokonaan teollisesta toimin-
nasta. Teollisuuden viennin arvo oli 2000-luvun taittees-
sa noin 500 M€. Vienti lähti nousuun saavuttaen vuon-
na 2007 jopa 1,7 mrd € rajan. Merkittävin teollisuuden 
toimiala vientitoiminnassa on metallien jalostus. Myös 
kemian teollisuus on tärkeä ja Kokkolan suurteollisuus-
alueen klusteri kattaakin sekä metallialan että kemian 
alan. Viisi vuotta sitten Keski-Pohjanmaan yrityskannan 
koko oli noin 4000 yritystä ja yritystoimipaikkojen mää-
rä noin 5 400. Toimipaikkojen henkilöstön vahvuus oli 
yli 17500 työntekijää. Liikevaihtoa muodostui yhteensä 
3,6 mrd €, josta 50 % tuli teollisuudesta ja 26 % kaupan 
alalta. Rakentamisesta sekä kuljetus-, varastointi- ja tie-
toliikennetoiminnasta kertyi molemmista 6 % kokonais-
liikevaihdosta. 2000-luvulla kasvu on ollut ripeää, sillä 
toimipaikkojen määrä kasvoi noin 12 %, henkilöstön 
määrä yli 14 % ja liikevaihto 45 %.[1.s.14]
 Vuoden 2009 alussa entiset Kälviän, Lohtajan 
ja Ullavan kunnat liityivät Kokkolan kaupunkiin. Liitos-
neuvotteluissa sovittiin, että uudelle Kokkolalle valmis-
tellaan maaseudun kehittämisohjelma. Maaseudulla ta-
pahtuvan elinkeinotoiminnan ja maaseudulla asumisen 
kehittämisen ohjelmointi nähtiin yhtenä keinona uuden 
Kokkolan elinvoimaisuuden vahvistamisessa. [Kokkola.
fi  10.10.2013]
 Kokkolan maaseutualueilla alkutuotannon 
merkitys työllistäjänä heikentyi 2000-luvun alussa, mutta 
siitä huolimatta se on edelleen maaseutualueiden toisek-
si tärkein työllistäjä julkistyyppisten palvelujen jälkeen. 
Jalostuselinkeinoja ja yksityistyyppisiä palveluja voidaan 
luonnehtia Kokkolan maaseutualueiden kasvualoiksi, 
vaikka erityisesti yksityistyyppisten palvelujen kohdalla 
Kokkolan maaseutu on vielä aika paljon jäljessä yleisestä 
elinkeinorakenteen kehityksestä.[6.s.12]

Keski-Pohjanmaan alueidenkäytön 
suuntaviivoja vuoteen 2030

Keski-Pohjanmaalla on useita tekeillä tai jo valmiina 
olevia maakunnallisia strategioita, joilla määritellään 
maakuntasuunnitelmassa olevia tavoitteita ja linjauksia 
täsmällisemmin sekä pyritään löytämään keinoja niiden 
saavuttamiseen. Näitä strategioita ovat muun muassa: 
kansainvälisyysstrategia, viestintä- ja markkinointistra-
tegia, hyvinvointistrategia sekä sen toteuttamisohjelma, 

Taulukko2. Keski-Pohjanmaan yritysliikevaihto 2011 (K-PM:n yrityskatsaus 2011)
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listäjiä ovat hallitoimittaja Best-Hall (130 työntekijää) ja 
veneenrakennusyritys Linex-Boat (50 työntekijää).Yri-
tysten toiminta on kansainvälistä. Suurta maapinta-alaa 
vaatien toimintojen kehittämisen kohdealueiksi on osoi-
tettu Kälviän Kasikulman alue sekä Kokkolan eteläraja 
valtatie 8:n ja pääradan välisellä alueella.[6.s.66] Kok-
kolan elinkeinorakenteen vaikutukset ulottuvat selvästi 
Kälviän alueelle. Kokkolan suurteollisuusalueen klus-
terin metalli- ja kemianteollisuus vaikuttavat Kälviän 
alueeseen tarjoamalla työpaikkoja  Kokkolan suurimmat 
työllistäjät ovat palvelualat. Ne työllistävät kolmeneljäs-
osan kokkolalaisista. Suurimmat yksittäiset työnantajat 
ovat kaupunki ja Keski-Pohjanmaan aluesairaala.
 Kälviän kirkonkylällä on tällä hetkellä hyvin 
tarjolla palveluita. Kaksi päivittäistavarakauppaa, pankit, 
kirjasto, Kela sekä posti muodostavat kuluttajille melko 
kattavan palvelukeskittymän. Kälviällä on myös terve-
ysasema, jonka palvelut ovat suhteellisen laajat (kaksi 
lääkäriä, neuvola, hammaslääkäri ja eläinlääkäri). Kälvi-
ällä on myös useampi päiväkoti, neljä peruskoulua, lukio 
sekä pari ammattiopistoa.
 Kälviän logistinen sijainti on hyvä. Rautatie 
kulkee Kirkonkylän keskustan tuntumassa, valtatie 8:n 
läheisyys takaa hyvät maantieyhteydet ja Kokkolan sa-
taman läheisyys mahdollistaa suhteellisen suurenkin  
kontti ja laivaliikenteen. Kälviän ja Kokkolan väli val-
tatie 8:lla on tällä hetkellä maakunnan vilkkaimmin lii-
kennöity tieosuus. Pendelöintiliikennettä on molempiin 
suuntiin runsaasti. Kokkolan Maaseutuohjelma 2020:n 
mukaan Vanhan Kokkolan alueelta Kälviälle pendelöi 
n.170 ja toiseen suuntaan n. 740 henkilöä. [6.s.14]

Kälviän elinkeinoelämän kehitysnäkymät

”Kälviän kirkonkylän kehitys liittyy kaupungin ja maakunnan 
yleiseen kehitykseen. Työpaikkojen saaminen kirkonkylälle lie-
nee tärkein asia. Myös asutuksen suuntaaminen kirkonkylälle 
kaavallisin keinoin Ruotsalon ja Peltokorven asumiskylien si-
jasta on tärkeää – sitä tukee kirkonkylän keskustan taajama-
kuvan eheyttäminen ja vetovoimaisuuden lisääminen. Valtatei-
den 8 ja 28 sekä niiden risteysjärjestelyn parantaminen on myös 
elintärkeää.”[Veli-Pekka Koivu]
 Kälviän väkiluvun kehityksessä ei odoteta ta-
pahtuvan tulevina vuosikymmeninä suuria muutoksia. 
2010-luvun voimakkaan talouskasvun johdosta esi-
merkiksi Kälviän Peltokorpeen ja Ruotsaloon rakensi 
omakotitaloja ja muutti lisää ihmisiä, mutta tällä hetkellä 
kasvu on lähes pysähtynyt. Tosin Kokkolassa syntyvyys 
on maan kärkeä ja siksi alueella on hyvät edellytykset 
positiiviselle väestön kehitykselle. Väestön ikärakenteen 

muutos noudattaa valtakunnallista, jopa eurooppalaista 
ilmiötä, jossa suurten ikäluokkien vanheneminen aihe-
uttaa työikäisen väestön vähenemistä ja huoltosuhteen 
heikkenemistä.
 Keski-Pohjanmaan tulevaisuuden hankkeita ja 
toimenpiteitä, jotka todennäköisesti vaikuttavat jossain 
määrin Kälviänkin taloudelliseen elinvoimaisuuteen, 
on tiedossa muutamia. Kokkolan sataman parannus-
toimenpide, laivaväylän syvennys 14 metriin (suurem-
pia aluksia varten), tullaan toteuttamaan lähiaikoina ja 
sen tuomat edut ja välilliset taloudelliset vaikutukset 
ovat Kokkolalle ja sen lähiympäristölle todennäköisiä. 
Samoin Seinäjoki-Oulu ratahankkeen vaikutukset ovat 
lähitulevaisuudessa havaittavissa alueella. Nyt rakenteilla 
oleva Kokkola-Ylivieska kaksoisraiteen on tarkoitus val-
mistua vuonna 2017. Liikennevirasto kuvailee hanketta 
yhteiskunnallisesti merkittäväksi ja kannattavaksi: ”335 
kilometriä pitkä Seinäjoen ja Oulun välinen rata on yksi 
Suomen tiheimmin liikennöidyistä yksiraiteisista rata-
osista. Rataa käyttää valtaosa Etelä- ja Pohjois-Suomen 
välisestä rautatieliikenteestä--. --Junaliikenteen jatkumi-
nen rataosalla turvataan perusparantamalla nykyinen yk-
siraiteinen rata. Uudet kaksoisraideosuudet kasvattavat 
raideliikenteen kapasiteettia, mikä mahdollistaa liiken-
teen lisäämisen.”[11.] Kälviälle ratahanke tuo merkittä-
vän meluhaitan kaksinkertaisuvan junaliikenteen myötä, 
mutta myös välillisiä etuja tavaramäärän kapasiteetin 
kasvun vuoksi ja lähellä sijaitsevan asemapaikkakunnan, 
Kokkolan vuoksi. 
 Tieliikenteen ennakoidaan kasvavan eniten 
maakunnan valtateillä 8, 13 ja 28 sekä kantatiellä 63. 
Suurinta kasvu on valtatiellä 8 Kokkolan keskustan ja 
Kälviän Kasikulman välillä. Kyseinen yhteysväli on jo 
nykyisin maakunnan vilkkaimmin liikennöity. Liikenne-
poliittisessa selonteossa on esitetty valtatielle 8 Oulu-
Vaasa –yhteysvälin kehittäminen. Maakuntakaavaan on 
merkittynä Kokkolan ohittava tielinjaus valtatie 8:lla, 
joka alkaa pohjoisessa Kasikulman kohdalta. [1.s.49]

Kälviän kirkonkylän suhde Keski-Pohjanmaan 
maakuntaan

Kälviän elinkeinoelämä on monipuolisuutensa ansiosta 
suhteellisesti melko hyvinvoivaa, omavaraista ja riippu-
matonta ympäröivän maakunnan tilasta. Tietenkin yh-
teistyötä tehdään jopa kansainvälisellä tasolla. Suurin 
työllistäjä, julkistyyppiset palvelut, on luonnollisesti riip-
puvainen yhteistyöstä. Kuitenkin  maaseutuelinkeinojen, 
alkutuotannon ja jalostuselinkeinojen, mukaan luettuna 
pienteollisuuden, työpaikat ovat pääosin paikallista toi-

hyödyntävän keskisuuren kaivostoiminnan käynnistämi-
nen ja siihen liittyvän jalostuksen aloittaminen.[6.s.34] 
Veli-Pekka Koivun mukaan kaivosten työpaikkojen 
määrää lisäävä vaikutus on todellisuudessa alueelle pu-
huttua pienempi.  
 Keski-Pohjanmaan maakuntavaltuuston Käl-
viällä 19.9.2013 pitämässä syysseminaarissa maakunta-
johtaja Jukka Ylikarjula on käsitellyt Keski-Pohjanmaan 
tulevaisuuden mahdollisia muutoksia seminaariesitel-
mässään seuraavan otsikon alla: ”Maakunnat raken-
nemuutoksessa, Vehreiltä niityiltä kohti viimeistä ran-
taa?- vai hyvän kasvun kierrettä!” Puheenvuoro viestii 
vahvasti kehityksen ja muutoksien mukana pysymisen 
tarpeesta ja maakuntien välisen kilpailutilanteen huo-
mioimisesta. Ylikarjula listaa maakunnan elinkeinora-
kenteen kehityksen kannalta positiivisia asioita tärkeys-
järjestyksessä seuraavasti: Tärkeimpinä suurteollisuus, 
satamat, maatalous, päärata sekä vähittäiskauppa. Seu-
raavaksi listalla ovat erikoissairaanhoidon keskittymä 
Kokkolassa, matkailu, aluekehityslainsäädännön uudis-
tuminen, oman alueen erilaiset strategia- ja ohjelmapro-
sessit sekä ylimaakunnallinen yhteistyö (Meripohjola, 
Botnia, maakunnat). [3] 
 Samaisessa seminaariesitelmässä Ylikarjula lis-
taa Keski-Pohjanmaan maakunnan tulevaisuuden kan-
nalta huolestuttavia asioita. Niinä hän mainitsee pit-
kittyneet kunta-, sote- ja aluehallintokeskustelut, jotka 
aiheuttavat epätietoisuutta maakunnan tulevaisuudelle. 
Hänen näkemyksensä mukaan Valtionvarainministeriö 
(VM) haluaa pitää maakuntaliitot sivussa em. asioiden  
päätöksenteossa. Lisäksi yleiset julkistalouden  säästöt  
ja työttömyyden rakenteelliset ongelmat aiheuttavat 
huolta.[3]
 Kokkolan maaseutuohjelmassa, ”Visio 2020” 
-kappaleen alussa linjataan tulevaisuuden tavoitteita 
seuraavasti: ”Kokkolan maaseutualueet kehittyvät kau-
pungin kasvun mukana elinvoimaisina tarjoten monen-
laisia työllistymis- ja asumisvaihtoehtoja nykyisille ja 
uusille asukkailleen.” Kappaleessa puhutaan maaseudun 
innovaatiojärjestelmien kehittämisestä, luonnonvara-
alan kehittämisestä, asumisen ja hyvinvointipalvelujen 
kehittämisestä sekä palveluyrittäjyyden ja teollisuuden 
kehittämisestä. Tällä kehittämisohjelmalla on tarkoitus 
luoda edellytyksiä kehitykselle, jonka moottoreina ovat 
uudet innovaatiot. [6.s.20] Kokkolan kaupungin inter-
netsivuilta löytyy myös Elinkeinostrategia 2010-2013, 
joka osaltaan on vaikuttamassa myös Kälviän elinkei-
norakenteeseen ja sen muutoksiin. Vaikka strategia on 
lyhyelle aikavälille suunnattu ja osin jo menossa vanhak-
si, on siinä muutama mielenkiintoinen kohta, jotka nos-
tan tässä esille. Alussa on esitelty Kokkolan visio 2020, 

joka kuuluu seuraavasti: ”KOKKOLASSA PARASTA 
AIKAA - Ihmisen kokoinen merellinen ja kaksikielinen 
Kokkola tarjoaa asukaslähtöiset palvelut sekä turvallisen 
ja monipuolisen asuinympäristön. Kansainvälisissä ver-
kostoissa toimivan kaupungin elinvoima pohjautuu kor-
kealuokkaiseen osaamiseen, moniarvoiseen kulttuuriin, 
kilpailukykyiseen elinkeinotoimintaan ja logistiikkaan.” 
Maaseutuelinkeinojen kohdalla mainitaan tavoitteeksi 
maaseutuohjelman toteuttaminen, maatilamatkailuyri-
tysten kartoittaminen ja kokoaminen yritysrenkaaksi, 
maataloustuotteiden jatkojalostusasteen nostaminen, 
tietoliikenneyhteyksien edistäminen sekä konepajateol-
lisuuden toiminnan kehittäminen. [10.]

Kälviän elinkeinoelämän nykytila 

Vuonna 2010 Kälviällä oli 4664 asukasta. Kirkonkylän 
alueella asuu noin 2000 asukasta. Kälviä on vuodesta 
2009 kuulunut Kokkolan kaupunkiin yhdessä Ullavan ja 
Lohtajan kanssa. Kälviä on luokiteltu SYKE:n ja Oulun 
yliopiston tekemässä luokituksessa kaupungin läheiseen 
maaseutuun.  Kälviä sijaitsee noin 18 km päässä Kok-
kolasta, joka on Keski-Pohjanmaan maakunnan kaupal-
linen ja taloudellinen keskus. Kälviän alueella suurimpia 
työllistäjiä ovat julkistyyppiset palvelut ja jalostuselin-
keinot, joista erityisesti viimeksi mainitut kasvoivat 
voimakkaasti 2000-luvun ensimmäisen vuosikymme-
nen puolivälissä. Alkutuotanto on kolmanneksi suurin 
työllistäjä ja yksityistyyppiset palvelut heikoin työllistäjä.
[6] Teollisuuden ala on merkittävin  jalostuselinkeinojen 
osa. Alkutuotannolla  tarkoitetaan alkutuotannon tuot-
teiden tuotantoa, kasvatusta ja viljelyä sekä sadonkorjuu-
ta, lypsämistä että kaikkia eläintuotannon vaiheita ennen 
teurastusta. Se sisältää myös metsästyksen, kalastuksen 
ja luonnonvaraisten tuotteiden keräämisen. Alkutuotan-
toon kuuluvat esimerkiksi maidon- ja munantuotanto, 
lihakarjan kasvatus, kalastus ja kalanviljely, kasvisten ja 
hedelmien sekä viljan ja sienten viljely, hunajantuotanto, 
luonnonvaraisten marjojen ja sienten keräily.[9] Kälviäl-
lä toimivista alkutuotannonon elinkeinoyksiköistä mer-
kittävin ryhmä lienee maatalous, kun maataloustukea 
hakeneita maatiloja on Kälviällä noin 140 kappaletta.
 Kälviän yritysjakauma on monipuolinen, jos-
kin se painottuu metalli- ja pienteollisuuteen. Tyypilli-
simpiä elinkeinomuotoja ovat koneurakointi, piente-
ollisuus, veneteollisuus, logistiikka- ja kuljetuspalvelut, 
maidontuotanto, turkistarhaus sekä tyypilliset kirkon-
kylän palvelut pubista kauneushoitolaan. Kälviällä on 
muutamia teollisuusalue-keskittymiä, kuten Kasikulma 
ja Best-Hallin ympäristö. Kälviän suurimpia yritystyöl-
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mintaa, jolloin alueellinen kehitys nousee merkittäväksi 
kilpailuvaltiksi. 
 Keski-Pohjanmaalla talous- ja työssäkäyntialue 
ylittää maakunnan rajat, mikä aiheuttaa pendelöintiä alu-
eella. Suurinta työmatkaliikenne on Keski-Pohjanmaan 
ja Pietarsaaren seudun sekä Oulun Eteläisen alueen 
välillä. Työmatkaliikenne on kuntaliitosten myötä yleis-
tä jo pelkästään Kokkolan kaupungin sisällä, sillä huo-
mattavan suuri joukko pendelöi päivittäin esimerkiksi 
Kälviältä Kokkolaan. Kokonaisuudessaan pendelöinti 
on hieman suurempaa maakunnan ulkopuolelle kuin 
maakuntaan. Maakunnassa siis asutaan, vaikka työpaik-
ka olisikin alueen ulkopuolella. Ilmiön haittana on, että 
kaikille työssäkäyville ei ole tarjolla työpaikkaa kotimaa-
kunnassa.[1.s.14]
 Imagollisesti Kälviä profiloituu ennen kaikkea 
maaseutuasumisen kylänä, jolla voi olla suurikin mer-
kitys alueen elinvoimaan ja vetovoimaan asuinpaikkaa 
valittaessa. Erityisesti Kälviän lyhyt etäisyys Kokkolaan 
ja rauhallinen ja elävä maaseutuympäristö on nykyisen 
kiireisen työelämän vastapainoksi haluttu vaihtoehto. 
Verrattaessa vanhan Kälviän aluetta muihin Keski-Poh-
janmaan kuntiin, näyttää tilanne hyvältä siltä osin, että 
monissa muissa kunnissa väestön ikärakenne ja synty-
vyys ovat heikompia ja siten myös taloudellisen kasvun 
edellytykset jäävät myös pienemmiksi.
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Kälviän kirkonkylän suunnittelun tueksi toteutettiin 
asukaskysely lokakuussa 2013. Asukaskyselyn avul-
la pyrittiin saamaan asukasnäkökulmaa kohdealueen 
identiteetistä ja kirkonkylän merkityksellisistä paikoista 
ja ympäristöistä. Asukaskyselyssä kysymykset keskittyi-
vät alueen identiteettiin, rakennettuun ympäristöön ja 
niiden merkityksiin sekä toiminnalliseen ympäristöön. 
Lisäksi pyrittiin selvittämään asukkaiden näkökulmia 
Kälviän tulevaisuudesta. Kysymykset olivat suurimmal-
ta osalta avoimia. Näiden lisäksi selvitimme asukkaiden 
näkemyksiä Kälviän kirkonkylästä erilaisten väittämien 
avulla (LIITE).
 Asukaskyselyssä haluttiin erityisesti saada sel-
ville nuorten Kälviällä tai lähialueilla asuvien mielipitei-
tä. Tämän takia Kälviällä lähestyttiin Lucina Hagmanin 
lukiota ja Keski-Pohjanmaan opistoa. Lähetimme kyse-
lylomakkeen lukiolle ja osa oppilaista vastasi kysymyk-
siin oppituntien lopuksi. Keski-Pohjanmaan opistolla 
kävimme itse jakamassa kyselyä muutamilla oppitun-
neilla. Näiden lisäksi useat opettajat sekä Kälviän Mart-
ta ry:n aktiivit vastasivat kyselyyn yhden päivän aikana. 
Kävimme keräämässä kyselyjä kirkonkylällä 2.10.2013.
 Vastauksia saatiin yhteensä 126 kappaletta. 
Näistä suurimman osan täyttivät 77 Keski-Pohjanmaan 
opiston opiskelijaa ja 36 lukiolaista. Muita vastauksia 
tuli yhteensä 13 kappaletta. Vastaajista 46 prosenttia 
oli 18–24-vuotiaita ja 41 prosenttia oli alle 18-vuotiai-

ta. Vastaajista nuorimmat olivat 15-vuotiaita ja vanhin 
vastaaja oli 79-vuotias. Vastaajien mediaani-ikä oli 18 
vuotta ja eniten oli 16-vuotiaita. Tämä kuvastaa erityi-
sesti lukiolaisten ja opistolaisten ikäjakaumaa. Kyselyyn 
vastanneista 75 prosenttia oli naisia. Suurin osa vastaa-
jista oli opiskelijoita, joilla oli pohjakoulutuksena joko 
peruskoulu tai ammattitutkinto. 
 Asumisaikaa kysyttäessä selvisi, että vain osa oli 
asunut Kälviällä yli 10 vuotta (kuva 1). Moni vastaajista 
ilmoitti, ettei asu kirkonkylällä tällä hetkellä. Lisäksi suu-
ri osa sanoi asuneensa Kälviällä alle kaksi vuotta. Ole-
tettavasti opiston opiskelijoiden suuri osuus heijastuu 
Kälviällä asuttujen vuosien määriin. Keski-Pohjanmaan 
opistolla vastanneista opiskelijoista moni oli ensimmäi-
sen vuoden opiskelija.

Kälviän kirkonkylän identiteetti ja erityispiirteet

Kohdealueen luonnetta ja identiteettiä sekä erityispiir-
teitä selvitettiin asukaskyselyn alkuosassa kysymyksil-
lä 7-12. Pyydettäessä kuvailemaan Kälviän ympäristöä 
muutamilla virkkeillä vastaukset olivat suurimmaksi 
osaksi hyvin samankaltaisia. Kälviän kirkonkylä nähtiin 
lähinnä rauhallisena alueena ja asuinympäristönä. Rau-
hallisuus liitettiin useasti turvallisuuteen, mutta myös 
hiljaisuuteen. Toisaalta vastauksista ilmeni, että asuin-

ympäristö koettiin liian rauhallisena eli tylsänä, ennal-
ta arvattavana ja jopa kuolleena. Rauhallisuuden lisäksi 
maalaisuus mainittiin useasti vastauksissa. Maalaismai-
sema, maalainen tai maalaiskylä oli sanoja, joilla kirkon-
kylään kuvailtiin. Kälviä nähtiin perinteisenä maaseutu-
kylänä useissa vastauksissa.
 Kälviän kirkonkylää luonnehdittiin myös pie-
neksi. Pieni kylä tai keskusta koettiin niin myönteisenä 
asiana kuin kielteisenäkin. Pienessä paikassa kaikki tun-
tevat toisensa ja pienen paikan ei nähty tarjoavan tar-
peeksi aktiviteettejä. Toisaalta pieni keskusta on helppo 
hahmottaa ja erottuu lähikaupungista, Kokkolasta, sel-
västi. Pienuus koettiin myös söpönä ja suloisena tekijänä. 
Ympäristöltään maisemaa kuvailtiin luonnonläheisenä. 
Joki, pellot ja metsät mainittiin useasti. Luonnonlähei-
syys nähtiin hyvänä tekijänä. Kaiken kaikkinaan Kälviää 
kuvailtiin maalaismaisena kylänä traktoreineen, peltoi-
neen ja metsineen. Alue on rauhallinen ja pieni, jolloin 
arkielämä on helppoa. Toisaalta osa kaipasi enemmän 
palveluita ja liikenneyhteyksiä samalla kuin toiset pitivät 
aluetta hyvänä kouluympäristönä. 
 Pyysimme vastaajia kuvailemaan kälviäläisyyttä 
kolmella sanalla. Tämä kysymys näytti olleen hieman 
haastava, sillä useat vastaajat olivat jättäneet vastaamat-
ta tai eivät osanneet vastata. Usea vastaaja myös tuntui 
kuvailleen Kälviää kolmella sanalla. Kälviäläisyyteen 
liitettiin pääsääntöisesti myönteisiä tekijöitä kuten tar-

mokkuus, rehti, rauhallisuus, uskollinen, maalaisuus, pe-
rinteisyys, oman arvon tunteva, aktiivinen tai yhteisöllinen 
innokas ”kansa”. Toisaalta maalaisuus ja kylän pienet pii-
rit koettiin ahdasmielisenä ja sisäänpäin sulkeutuneena. 
Kälviällä puhuttu murre mainittiin vastauksissa useasti. 
Murre koettiin hauskana ja omaperäisenä.
 Kysyttäessä Kälviän erityispiirteitä useat vasta-
sivat kirkon, tapulin ja hautausmaan. Junarata, joka on 
keskellä kylää, oli usean mielestä Kälviän erityispiirre. 
Selkeä kirkonkylän yleisilme ja vanhat rakennukset mai-
nittiin myös useissa vastauksissa. Monipuoliset harras-
tusmahdollisuudet olivat lisäksi muutamien mielestä kir-
konkylän erityspiirteitä. Toisaalta moni ei ollut osannut 
vastata tähän kysymykseen. Joko erityispiirteitä ei ole tai 
niitä ei osattu luetella. Voi myös olla, että kysymystä ei 
ymmärretty oikein.
 Erityispiirteitä, joiden toivottiin säilyvän tai joi-
ta pitäisi vahvistaa, osattiin mainita selkeästi. Lähinnä 
Kälviän maalaismaisuus, perinteisyys ja vanhat raken-
nukset olivat vastaajille tärkeitä. Vanha mylly, kirkko ja 
Marttakoti sekä vapaa-ajantalo ja urheilukenttä mainit-
tiin säilytettävinä erityispiirteinä. Maalaismiljöö, avaruus 
ja luonto olivat myös tekijöitä, joiden vahvistamista tai 
säilyttämistä toivottiin. Maisemia, luontoympäristöä ja 
istutuksia arvostettiin siinä missä vanhat rakennukset 
koettiin tuovan arvokkuutta maalaiskylään.
 Muutettavia erityispiirteitä ei ollut osattu mai-
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Kuva 1. Kysymys 5. Kälviällä asuttujen vuosien määrä.
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Rakennettu ympäristö ja paikkojen merkitykset 

Kysyttäessä Kälviän kirkonkylän kauneinta maisemaa 
luonto ja luonnonläheisyys korostuivat. Vastauksissa oli 
myös kuvailtu yksittäisiä rakennuksia ja paikkoja, keskus-
taa sekä katunäkymiä. Luonnonmaisemat, metsät, syksy, 
peltomaisemat sekä joki mainittiin useissa vastauksissa 
kauneimmiksi maisemiksi. Erityisesti opistolla opiskele-
vat pitivät opiston siltaa ja siitä avautuvia jokimaisemia 
kauniina. Jokinäkymistä pitivät muutkin vastaajat ja joen 
solinaa oli kuvailtu useammissa vastauksissa. Rakennuk-
sista vanhat perinteiset rakennukset koettiin kauniiksi. 
Kirkko, tapuli, hautausmaa ja vanha mylly sekä Martta-
koti olivat useampien mieleen.
 Opistolaisilla oli lähes yksimielinen käsitys mie-
lipaikasta. Keski-Pohjanmaan opisto, opiston ympäris-
tö tai asuntola oli useampien mielestä mieluisin paikka 
Kälviällä. Muuten eniten mainintoja sai urheilukenttä. 
Urheilukenttää pidettiin mieluisana, koska siellä näki ys-
täviä ja samalla pääsi urheilemaan. Toisaalta urheiluken-
tän huonoa kuntoa kommentoitiin. Kälviän nuorisota-
loa ”Nuopparia” pidettiin myös mielipaikkana. Nuorilla 
juuri ystävien tapaaminen ja yhdessä hengaaminen ko-
rostui vastauksissa. Useat olivat myös vastanneet kirjas-
ton mielipaikaksi. Kirjaston rauhasta ja tiedonsaannin 
mahdollisuudesta tykättiin. Lisäksi mielipaikoiksi oli il-
moitettu Marttakoti, kaupat, Ganes ja Sibel.
 Vastaajilla oli selkeä suosikki kirkonkylän kau-
neimmaksi rakennukseksi. Kälviän Kirkkoa pidettiin 
kauneimpana rakennuksena. Kirkkoa kuvailtiin erottu-
vaksi, kauniiksi, hyvän väriseksi ja koristeelliseksi. Kir-
kon ja hautausmaan ympäristö kokonaisuudessa koet-
tiin myös kauniiksi. Paljon sai myös mainintoja vanha 
mylly eli viljamakasiini Kälviän keskustassa. Kirkon 
lisäksi kirkkotapulia ja Marttakotia kuvailtiin kauniiksi. 
Vastauksissa erottui selkeästi perinteiset, vanhat ja jok-
seenkin symboliset rakennukset. Vastaajien oli puoles-
taan vaikeaa mainita Kälviän kirkonkylältä uusia tai uu-
dehkoja rakennuksia. Useissa vastauksista ilmeni, ettei 
uusia rakennuksia ole Kälviällä. Joitain mainintoja saivat 
uudehkot omakotitalot sekä Lahjaanan lähistöllä olevat 
kerrostalot, kirjasto, Keski-Pohjanmaan opiston uusi 
puoli sekä S-market.
 Asukaskyselyyn vastanneista monet eivät ko-
keneet mitään erityistä paikkaa turvattomaksi tai pe-
lottavaksi. Useat olivat jättäneet tähän kysymykseen 
vastaamatta. Lähinnä pelon ja turvattomuuden tunteet 
oli liitetty pimeyteen ja ulkona liikkumiseen. Liikenne 
koettiin paikka paikoin pelottavaksi autoilijoiden suu-
rien nopeuksien, kapeiden teiden ja huonon näkyvyy-
den takia. Pyöräteiden huonon kunnon koettiin lisäävän 

vaaratilanteita liikenteessä. Muuten vastaajat ilmoittivat 
käytöstä poistuneen juna-aseman pelottavaksi paikaksi. 
Usean mielestä nuoriso oli ”vallannut” sen käyttöönsä. 
Lisäksi alikulkua ja tietyömaita pidettiin turvattomina. 
Kuitenkaan mitään erityisen pelottavaa tai turvatonta 
aluetta tai ympäristöä ei vastauksista pystynyt lukemaan.

Kälviän toiminnallinen ympäristö

Kyselyn perusteella Kälviän toiminnallinen keskipiste 
on selkeästi markettien ympäristö kirkonkylän keskus-
tassa. Markettien lisäksi keskustassa sijaitsevat myös 
muut tärkeät palvelut, kuten pankki ja seurakunnat. 
Monet vastaajat olivat sitä mieltä, että kauppojen ym-
päristössä on eniten toimintaa ja ihmisiä. Kauppojen 
ympäristö toimii myös nuorison kokoontumispaikkana. 
Keski-Pohjanmaan opiston opiskelijoiden vastauksissa 
korostui selvästi myös opiston merkitys toiminnallisena 
keskipisteenä ja muutenkin tärkeänä paikkana. Joitain 
mainintoja saivat myös urheilukenttä, nuorisotalo, huol-
toasemat, koulujen alueet ja kirjasto.
 Lähes kaikki vastaajat kokivat löytävänsä tarvit-
tavat päivittäispalvelut ainakin osaksi läheltä asuinpaik-
kaansa. Useimmilla lukiolaisilla päivittäinen asiointimat-
ka oli noin 1-7 kilometriä, mutta joukossa oli myös niitä, 
joilla matka oli yli 15 kilometriä. Keski-Pohjanmaan 
opiston opiskelijoista suurin osa asuu asuntoloissa opis-
ton alueella ja muu asiointi keskittyy lähinnä viereiseen 
ruokakauppaan. Myös opistolaisten joukossa oli kuiten-
kin niitä, joiden päivittäinen asiointimatka on yli 15 kilo-
metriä. Matkan kokeminen pitkäksi tai lyhyeksi riippuu 
täysin vastaajasta. Vastaajat käyttivät päivittäiseen liikku-
miseen sekä polkupyörää että omaa autoa. Osa vastasi 
myös käyttävänsä julkista liikennettä Kokkolan keskus-
tassa asioidessaan.

Kälviän kirkonkylän tulevaisuus

Kyselyssä pyydettiin pohtimaan palveluiden ja vapaa-
ajantoimintojen tilaa. Kysymyksessä 23 pyydettiin ker-
tomaan, mitä palveluita ja toimintoja kaivattaisiin lisää 
(taulukko 2). Vastaajat kaipasivat Kälviälle lisää mahdol-
lisuuksia harrastaa ohjattua liikuntaa, kuten salibandya, 
tanssitunteja, kuntosalia, kuntonyrkkeilyä ja jääkiekkoa. 
Lisäksi monet toivoivat alueelle uimahallia ja urheiluken-
tän kunnostamista. Osa vastaajista ehdotti kunnollisten 
ulkoilureittien piristävän virkistymismahdollisuuksia. 
Nuorisolle toivottiin nuorisotilaa ja muita ajanvietto-
paikkoja sekä ylipäätään lisää tekemistä. Kälviälle kaivat-
tiin myös monipuolisempia kaupallisia palveluita, kuten 

nita kovinkaan hyvin, sillä osa oli jättänyt kysymykseen 
kokonaan vastaamatta. Toisaalta vastanneet olivat esitel-
leet hyvin konkreettisia muutosehdotuksia. Hidastetöys-
syihin kaivattiin muutoksia sekä liikenteeseen yleisesti 
turvallisuutta. Vastaajat toivoivat keskusta- ja torialueen 
kehittämistä ja kukkaistutuksia lähiympäristöön. Samal-
la myös kaivattiin lisää virkistysmahdollisuuksia, puisto-
ja ja kahviloita. Nuoret toivoivat myös itselleen moni-
puolisempia vapaa-ajan viettopaikkoja. 

Kälviää koskevat väittämät

Pyysimme vastaajia arvioimaan kahtatoista Kälviää 
koskevaa väittämää. Vastausvaihtoehdot olivat: Täysin 
samaa mieltä, Jokseenkin samaa mieltä, Vaikea sanoa, 
Jokseenkin eri mieltä ja Täysin eri mieltä. Taulukossa 1 
on esitetty kaikki väittämät ja niiden saamien vastaus-
ten prosenttijakaumat. Vaikea sanoa -vastausten osuus 
oli monissa väittämissä melko suuri. Tämä saattaa joh-
tua siitä, että osa väitteistä oli epämääräisiä ja vastaajien 
saattoi olla vaikea hahmottaa, mitä niissä oikeastaan ky-
syttiin. Osa väitteistä oli myös sellaisia, ettei niihin vält-
tämättä pysty vastaamaan äkkiseltään ilman ennakkotie-
toa asiasta. Osalla vastaajista ei myöskään välttämättä 
ollut omakohtaista kokemusta tai mielipidettä kysyttä-
vistä asioista.

 Vastausten perusteella Kälviä koetaan tur-
valliseksi ja lapsiystävälliseksi alueeksi. Vastaajista 86 
prosenttia oli joko täysin tai jokseenkin sitä mieltä, että 
Kälviä on turvallinen. Täysin tai jokseenkin lapsiystä-
välliseksi Kälviän koki 79 prosenttia vastaajista. Tätä 
havaintoa tukee myös kysymys 18, jossa pyysimme 
vastaajia kertomaan, mitkä paikat he kokevat Kälviäl-
lä pelottaviksi tai turvattomiksi. Monet vastaajat eivät 
osanneet nimetä yhtäkään paikkaa, jonka he olisivat 
kokeneet pelottavaksi tai turvattomaksi. Suurin osa 
vastaajista myös koki Kälviän rakennetun ympäristön 
siistiksi sekä mittakaavaltaan sopusuhtaiseksi ja inhimil-
liseksi. 
 Vastaajista 42 prosenttia oli jokseenkin tai täy-
sin sitä mieltä, että Kälviää pitäisi kehittää lisäraken-
tamisella. Vastaavasti 42 prosenttia ei osannut sanoa, 
mutta ainoastaan 16 prosenttia oli jokseenkin tai täysin 
eri mieltä väitteen kanssa. Ainakin nuorten keskuudessa 
lisärakentamiseen suhtaudutaan siis melko positiivises-
ti. Vastaajista 79 prosenttia oli kuitenkin jokseenkin tai 
täysin sitä mieltä, että Kälviän maalaismainen miljöö 
pitäisi säilyttää. Jokseenkin tai täysin eri mieltä väitteen 
kanssa oli ainoastaan 3 prosenttia vastaajista. Maalais-
mainen miljöö koetaan siis todella tärkeäksi ja se ha-
lutaan säilyttää myös siinä tapauksessa, että alueelle ra-
kennetaan lisää.

 Hieman reilu kolmasosa 
vastaajista koki, ettei Kälviällä 
ole riittävästi puistoja ja virkis-
tysalueita. Liikunta- ja virkis-
tysmahdollisuuksia toivottiin 
myös kysymyksessä 23, jossa 
pyysimme vastaajia kertomaan, 
mitä palveluita tai vapaa-ajan-
toimintoja he haluaisivat Kälvi-
än kirkonkylälle. Vastaajista 23 
prosenttia oli täysin tai jokseen-
kin tyytyväisiä alueen puistoihin 
ja virkistysalueisiin, ja 41 pro-
senttia ei osannut sanoa.

laismainen miljöö koetaan siis todella tärkeäksi ja se halutaan säilyttää myös siinä tapauk-

sessa, että alueelle rakennetaan lisää.

Taulukko 1. Kälviää koskevat väittämät prosentteina

Väite Täysin

samaa

mieltä

Jokseenkin

samaa

mieltä

Vaikea

sanoa

Jokseenkin

eri mieltä

Täysin

eri

mieltä

Kälviä on omaleimainen ja positiivi-

sella tavalla muista erottuva
9 40 42 6 3

Kälviä on mielestäni turvallinen alue 41 45 12 1 1

Kälviä on mielestäni lapsiystävällinen 37 42 18 2 1

Kälviän rakennettu ympäristö on

mittakaavaltaan sopusuhtainen ja

inhimillinen

23 45 24 7 1

Kälviällä on kauniita katunäkymiä 11 41 29 17 2

Jalankulkijat ja pyöräilijät huomioi-

daan Kälviällä riittävästi
18 40 25 16 1

Kälviä on liikenteellisesti hankala

alue
4 15 31 34 16

Kälviää pitäisi kehittää lisärakenta-

misella
19 23 42 10 6

Kälviän maalaismainen miljöö pitäisi

säilyttää
45 34 18 2 1

Kälviällä on riittävästi puistoja ja

virkistysalueita
9 14 41 27 9

Kälviällä yksityiset ja julkiset tilat

erottuvat selkeästi toisistaan
7 32 49 10 2

Kälviä on ympäristöltään siisti 18 54 21 5 2 Taulukko 1. Kälviää koskevat 
väittämät prosentteina.
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kulma, koska heitä oli valtaosa kyselyyn vastanneista. 
Lucina Hagmanin lukion ja Keski-Pohjanmaan opiston 
opiskelijoiden vastaukset eroavat hieman toisistaan. Lu-
kiolaisten vastauksissa korostuu ennen kaikkea toive sii-
tä, että Kälviä säilyisi melko samanlaisena kuin se on nyt. 
Suurin pelko on, että kirkonkylä muuttuu liian kaupun-
kimaiseksi tai se pilataan liialla rakentamisella. Opisto-
laisten vastaajien joukossa puolestaan oli huomattavasti 
enemmän niitä, jotka ennustivat, että kirkonkylä autioi-
tuu ja kuihtuu tai kuolee kokonaan pois. Opistolaisten 
joukossa oli myös hieman enemmän niitä, jotka eivät 
osanneet sanoa, miltä Kälviä voisi 2030-luvulla näyttää. 
Vastausten eroihin vaikuttaa osaltaan luultavasti se, että 
valtaosa lukiolaisista on asunut alueella huomattavasti 
pidempään. Monet opistolaiset olivat muuttaneet Käl-
viälle vasta vähän aikaa sitten, eikä heillä ole yhtä vahvaa 
sidettä alueeseen.
 Yhteenvetona voidaan todeta, että vastauksia 
yhdistelemällä hahmottuu kaksi vaihtoehtoista tule-
vaisuuden skenaariota, joista toinen on myönteinen ja 
toinen kielteinen. Pahimmassa skenaariossa Kälviän 
kirkonkylällä ei enää 2030-luvulla ole mitään palveluita, 
asukasmäärä vähenee ja kirkonkylä autioituu. Myöntei-
sessä vaihtoehdossa kirkonkylä kehittyy Kokkolan mu-
kana, palvelut paranevat ja alueesta muodostuu viihtyisä 
lähiö. Kaikki tarvittava on lähellä ja asukkaat pääsevät 
nauttimaan maaseudun rauhasta. Osittain vastaajien 
omat mieltymykset selittävät vastauksista hahmottuvien 
tulevaisuudenkuvien myönteisyyteen tai kielteisyyteen. 

Se, mikä toiselle on ihanan rauhallinen maalaiskylä, on 
toiselle tylsä ja autioitunut nukkumalähiö.

Pohdinta

Monet vastaajista eivät olleet asuneet Kälviällä kuin vä-
hän aikaa, eikä heillä sen vuoksi välttämättä ollut kovin 
selkeää kuvaa kirkonkylästä ja sen ympäristöstä. Vasta 
Kälviälle muuttaneiden opiskelijoiden oli vaikea arvi-
oida kirkonkylän tulevaisuutta tai kehittämismahdolli-
suuksia. Toisaalta heillä ei myöskään ole Kälviään yhtä 
voimakasta sidettä, kuin niillä nuorilla, jotka olivat asu-
neet alueella jo vuosia. Tämä saattaa osaltaan näkyä ”En 
osaa sanoa”-vastausten suurena määränä. 
 Osa kysymyksistä oli liian vaikeaselkoisia tai 
muuten huonosti muotoiltuja. Moni vastaaja ei ollut 
osannut vastata joihinkin kysymyksiin ollenkaan. Jot-
kut kysymykset oli myös selvästi tulkittu eri tavalla, kuin 
olimme tarkoittaneet. Esimerkiksi kysymyksessä 8, jossa 
pyysimme kuvailemaan kälviäläisyyttä kolmella sanalla, 
moni oli kuvaillut Kälviää ja sen ympäristöä. Kysymys 
saattoi myös olla liian hankala siinä muodossa, jossa 
olimme sen tarkoittaneet. Osa väittämistä oli myös lii-
an monitulkintaisia, jolloin vastaus riippuu paljon siitä, 
mitä vastaaja tulkitsee kysymyksen tarkoittavan. Lisäk-
si jotkin käsitteet, kuten kirkonkylä, eivät olleet kaikille 
niin selviä, kuin olimme kuvitelleet.
 Monilta osin vastaukset olivat melko ennalta 
arvattavia. Olisi vaikea kuvitella esimerkiksi, että suu-

kahviloita, baareja, ravintoloita ja erilaisia kauppoja. 
 Vastaajista moni ei kokenut kuntaliitoksen vai-
kuttaneen Kälviän palveluympäristön muuttumiseen. 
Moni vastasi tähän kysymykseen, ettei kuntaliitos ole 
vaikuttanut palveluihin merkittävästi. Joillekin vastaajil-
le vuonna 2009 tapahtunut kuntaliitos oli aivan vieras. 
Useat eivät myöskään osanneet vastata tähän kysymyk-
seen. Joissain vastauksissa myös heijastui, että palvelu-
ympäristön olisi pitänyt jotenkin muuttua, mutta sitä ei 
osattu kunnolla nimetä. Eniten vastaajat olivat huolis-
saan koulun ja lukion sekä terveydenhuollon kohtalosta. 
Lisäksi linja-autolippujen kallistumista harmiteltiin. 
 Kyselyn perusteella kälviäläisten unelmien 
asuinympäristö on rauhallinen, turvallinen ja luonnonlä-
heinen maalaiskylä (taulukko 3). Toiveissa korostui, että 
unelmien asuinympäristössä palvelut ovat lähellä ja har-
rastus- ja virkistysmahdollisuuksia on tarjolla riittäväs-
ti. Vastaajien joukossa oli muutamia, jotka unelmoivat 
elämästä suuremmassa kaupungissa, mutta ylivoimai-
sesti suurin osa kaipasi erityisesti rauhaa ja luonnonlä-
heisyyttä. Kyseisiä ominaisuuksia löytyy tietysti kaupun-
geistakin, mutta maaseudulla ne ovat korostetummassa 
roolissa. Kälviäläisten asumisunelmat eivät juuri poik-
kea aiemmissa tutkimuksissa selvitetyistä suomalaisten 
asumistoiveista ja asumispreferensseistä (ks. Strandell 
2011). 
 Vastaajia pyydettiin kuvailemaan, millaisena he 
näkevät Kälviän kirkonkylän 2030-luvulla. Hieman yli 
kolmasosa vastaajista ei joko osannut kuvitella Kälviää 

2030-luvulla tai jätti kokonaan vastaamatta kysymyk-
seen. Kysymykseen vastanneista monet arvelivat Käl-
viän säilyvän suunnilleen samanlaisena kuin se on nyt 
tai muuttuvan korkeintaan vähäsen. Vastaajien ennus-
tamia pieniä muutoksia olivat muun muassa jokin uusi 
rakennus tai muutama talo, uusi lukio tai asukasmäärän 
vähäinen kasvu. Osa vastaajista arveli myös, että kirkon-
kylä hiljenee entisestään, jos alueella ei tehdä uudistuksia 
(taulukko 4).
 Rakennetussa ympäristössä mahdollisesti ta-
pahtuvista muutoksista nousivat esiin uusien kerrosta-
lojen rakentaminen ja alueen muuttuminen kaupunki-
maisemmaksi. Tätä pidettiin negatiivisena kehityksenä. 
Monet arvelivat, että Kälviällä voisi tulevaisuudessa olla 
enemmän kauppoja ja muita palveluita, mutta alueen 
toivottiin kuitenkin säilyttävän maalaismaisen luonteen-
sa.
 Vastauksissa nousi esiin myös Kokkolan kes-
kustan kasvava merkitys. Palvelujen arveltiin keskittyvän 
entistä voimakkaammin Kokkolaan ja Kälviän ennus-
tettiin kehittyvän Kokkolan lähiöksi. Tällaista kehitystä 
pidettiin sekä negatiivisena että positiivisena. Osa vas-
taajista pelkäsi, että Kälviältä katoavat loputkin palvelut 
ja kirkonkylälle ei jää muuta tehtävää kuin toimia Kok-
kolan nukkumalähiönä. Toisaalta moni vastaaja arveli, 
että Kälviä kasvaa Kokkolan keskustan suuntaan ja ke-
hittyy toimivaksi lähiöksi, jossa palvelut ja luonto ovat 
lähellä asukkaita. 
 Vastauksissa korostuu etenkin nuorten näkö-

Kälviän kirkonkylän tulevaisuus

Kyselyssä pyydettiin pohtimaan palveluiden ja vapaa-ajantoimintojen tilaa. Kysymyksessä

23 pyydettiin kertomaan, mitä palveluita ja toimintoja kaivattaisiin lisää (taulukko 2). Vas-

taajat kaipasivat Kälviälle lisää mahdollisuuksia harrastaa ohjattua liikuntaa, kuten sali-

bandya, tanssitunteja, kuntosalia, kuntonyrkkeilyä ja jääkiekkoa. Lisäksi monet toivoivat

alueelle uimahallia ja urheilukentän kunnostamista. Osa vastaajista ehdotti kunnollisten

ulkoilureittien piristävän virkistymismahdollisuuksia. Nuorisolle toivottiin nuorisotilaa ja

muita ajanviettopaikkoja sekä ylipäätään lisää tekemistä. Kälviälle kaivattiin myös moni-

puolisempia kaupallisia palveluita, kuten kahviloita, baareja, ravintoloita ja erilaisia kaup-

poja.

Taulukko 2. Esimerkkejä vastauksista kysymykseen 23.

Mitä palveluja tai vapaa-ajantoimintoja toivoisit lisää Kälviän kirkonkylälle?

Kesällä jäätelökiska Eri urheilulajeja, uimaranta, minigolfia

Pienikokoinen, halpa pikaruokapaikka RYHMÄLIIKUNTAA! Jumppia.

Hyvä näin Uimahalli

Mahdollisuuksia viettää aikaa yhdessä Harrastusmahdollisuuksia

Baareja, kahviloita, paikkoja joissa voi viettää aikaa En tiiä, lisää kai nuorille tekemistä

Nuorisokahvila, jossa voisi käydä kahvilla päivisin ja
istua iltaa (esim. Seinäjoen Kafekismus)

Kunnon kuntosali, kampaamo, ulkoilualueita
(metsäpolkuja retkeilyyn)

Uimahalli, enemmän ravintoloita Enemmän kauppoja

R-kioski Nuorille enemmän ohjelmaa!

Kunnon ulkoilureittejä, koirapuisto!! Paremmat pyörä-
tiet ja lisää leikkipuistoja. Pieni uimahalli/ lasten aktii-
vileikkipaikka!

Urheilukenttä kuntoon, enemmän hiihtolatuja,
olisi ihana jos keskustasta lähtisi jokin vaikka
lyhytkin "vaellusreitti" jonka varrella olisi laavu
tms.

Vastaajista moni ei kokenut kuntaliitoksen vaikuttaneet Kälviän palveluympäristön muut-

tumiseen. Moni vastasivat tähän kysymykseen, ettei kuntaliitos ole vaikuttanut palveluihin

merkittävästi. Joillekin vastaajille vuonna 2009 tapahtunut kuntaliitos oli aivan vieras.

Useat eivät myöskään osanneet vastata tähän kysymykseen. Joissain vastauksissa myös

heijastui, että palveluympäristön olisi pitänyt jotenkin muuttua, mutta sitä ei osattu kunnol-

la nimetä. Eniten vastaajat olivat huolissaan koulun ja lukion sekä terveydenhuollon kohta-

losta. Lisäksi linja-autolippujen kallistumista harmiteltiin.

Taulukko 2. Esimerkkejä 
vastauksista kysymykseen 
23.

Taulukko 3. Kysymys 24 
eniten mainintoja saaneet 
tekijät.

Taulukko 4. Esimerkkejä vastauksista kysymykseen 25.

Kyselyn perusteella kälviäläisten unelmien asuinympäristö on rauhallinen, turvallinen ja

luonnonläheinen maalaiskylä (taulukko 3). Toiveissa korostui, että unelmien asuinympäris-

tössä palvelut ovat lähellä ja harrastus- ja virkistysmahdollisuuksia on tarjolla riittävästi.

Vastaajien joukossa oli muutamia, jotka unelmoivat elämästä suuremmassa kaupungissa,

mutta ylivoimaisesti suurin osa kaipasi erityisesti rauhaa ja luonnonläheisyyttä. Kyseisiä

ominaisuuksia löytyy tietysti kaupungeistakin, mutta maaseudulla ne ovat korostetummas-

sa roolissa. Kälviäläisten asumisunelmat eivät juuri poikkea aiemmissa tutkimuksissa sel-

vitetyistä suomalaisten asumistoiveista ja asumispreferensseistä (ks. Strandell 2011).

Taulukko 3. Kysymys 24 eniten mainintoja saaneet tekijät.

Millainen on unelmien asuinympäristö?

Rauhallinen, rauhallista 37

Palveluita riittävästi / palvelut lähellä 19

Maaseutu 16

Turvallinen 15

Luonto / luonnonläheinen 11

Harrastus- virkistysmahdollisuuksia 4

sen. Vastaajien ennustamia pieniä muutoksia olivat muun muassa, jokin uusi rakennus tai

muutama talo, uusi lukio tai asukasmäärän vähäinen kasvu. Osa vastaajista arveli myös,

että kirkonkylä hiljenee entisestään, jos alueella ei tehdä uudistuksia (taulukko 4).

Rakennetussa ympäristössä mahdollisesti tapahtuvista muutoksista nousivat esiin uusien

kerrostalojen rakentaminen ja alueen muuttuminen kaupunkimaisemmaksi. Tätä pidettiin

negatiivisena kehityksenä. Monet arvelivat, että Kälviällä voisi tulevaisuudessa olla

enemmän kauppoja ja muita palveluita, mutta alueen toivottiin kuitenkin säilyttävän maa-

laismaisen luonteensa.

Taulukko 4. Esimerkkejä vastauksista kysymykseen 25.

Millaisena näet Kälviän kirkonkylän 2030-luvulla?

Slummikylä Melko samanlaisena. Kenties muutama uusi talo

Metropoli Toivottavasti ei kovin radikaalisti muuttuneena

Kuolleena Toivottavasti täällä olisi silloin viihtyisää

Kaikki toiminnot Kokkolassa Enemmän rakennettu ?

Melko samanlaisena, mutta

autioituneempana

Enemmän palveluita ja lapsiperheitä, enemmän raken-

nuksia

Kuihtuneena Parempaan suuntaan kehittynyt kaunis,

elävä, turvallinen

Sotkettu "tyhjä"/hylätty alue Njaa…

Aikalailla samanlaisena kuin nytkin Aika samanlaisena, ehkä enemmän kauppoja

Samanlaisena, ellei päätetä tehdä radikaaleja

muutoksia.

Uskoisin, että porukkaa on lähtenyt tähän aikaan, jos

uudistuksia ei tapahdu. En paljoo erilaisempana.

Vähän masentaa jos näemme nukkumalähiön Toivottavasti samanlaisena kuin nyt, mahdollisesti

enemmän asutusta ja palveluita

Samanlaisena, ehkä vähän kuolleempana Toivottavasti on pysynyt kutakuinkin samanlaisena mitä

nykyäänkin eikä ole kasvanut suurkaupungiksi.

Kokkola ja Kälviä on varmaan kasvaneet lä-

hemmäksi (tai no Kokkola) muuten aika lailla

samat ihmiset ehkä muuttaa tänne pois Kok-

kolan hälinästä

Asumalähiönä. Palvelut ovat karanneet kantakokkolaan.

Täällä asuu ne sitkeimmät sissit joille kälviäläisyys on

kunnia-asia.
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rin osa vastaajista olisi pitänyt Kälviää turvattomana tai 
lapsille sopimattomana paikkana. Vastausten joukkoon 
mahtui kuitenkin yllätyksiäkin. Esimerkiksi suhtautu-
minen Kälviän kehittämiseen lisärakentamisella oli yl-
lättävän myönteistä. Ehkä se, että uusia rakennuksia oli 
vaikea nimetä, heijastuu tähän teemaan. Kälviällä ei il-
meisesti ole ollut suuria rakennustyömaita tai yksittäisiä 
uusia rakennuksia valmisteilla vähään aikaan. Vastauk-
sista välittyy vahvana myös arvostus Kälviän maalais-
maisia piirteitä kohtaan.
 Joistain vastauksista välittyi huoli tulevaisuudes-
ta. Toisaalta pelättiin, että Kälviä pilataan rakentamalla 
se liian täyteen ja toisaalta pelättiin, että kirkonkylältä 
katoavat loputkin palvelut ja Kälviä kuihtuu pois. Monet 
myös näkivät tulevaisuudessa paljon mahdollisuuksia 
palveluiden kehittämiseen ja Kälviän pitämiseen elinvoi-
maisena. Kuntaliitos Kokkolan kanssa ei erityisemmin 
näkynyt vastauksissa, vaikka se tulee varmasti vaikutta-
maan alueen kehittymiseen tulevaisuudessa. Kyselyssä 
esille nousseet huolet ja toiveet ovat varmaankin melko 
yleisiä ja ajankohtaisia muissakin Suomen kirkonkylissä 
tänä päivänä.
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Asukaskysely Kälviällä 2013

Oulun yliopiston arkkitehtuurin osasto, kuntasuunnittelun kurssi ja

yhdyskuntasuunnittelun erikoiskurssi.

A. Vastaajan taustatiedot

1. Sukupuoli 1. Nainen 2. Mies

2. Ikä _________

3. Koulutus 1. Kansakoulu 4. Ammatillinen tutkinto

2. Peruskoulu/keskikoulu 5. Opistotaso/AMK-tutkinto

3. Ylioppilas 6. Korkeakoulututkinto

4. Ammattiryhmä 1. Yksityisyrittäjä 5. Eläkeläinen

2. Työntekijä 6. Opiskelija

3. Alempi toimihenkilö 7. Maanviljelijä

4. Ylempi toimihenkilö 8. Muu, mikä?_______________

5. Olen asunut Kälviällä 1. 0-2 vuotta 4. 11-20 vuotta

2. 3-5 vuotta 5. Yli 20 vuotta

3. 6-10 vuotta 6. En asu alueella

6. Asuintaloni talotyyppi on 1. Omakotitalo 3. Kerrostalo

2. Pari- tai rivitalo 4. Muu, mikä?_______________

B. Ympäristön ominaisuudet Kälviällä

7. Sulje silmäsi ja ajattele Kälviää. Millaisen ympäristön näet? Kuvaile näkemääsi muutamalla

lauseella.

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

8. Kuvaile kälviäläisyyttä kolmella sanalla:

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

9. Mitkä Kälviän kirkonkylän erityspiirteet erottavat sen muista kirkonkylistä?

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________
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10. Miten seuraavat väittämät mielestäsi kuvaavat Kälviää?

Väittämä Täysin

samaa

mieltä

Jokseenkin

samaa

mieltä

Vaikea

sanoa

Jokseenkin

eri mieltä

Täysin eri

mieltä

1. Kälviä on omaleimainen ja positiivisella

tavalla muista erottuva

2. Kälviä on mielestäni turvallinen alue

3. Kälviä on mielestäni lapsiystävällinen alue

4. Kälviän rakennettu ympäristö on

mittakaavaltaan sopusuhtainen ja

inhimillinen

5. Kälviällä on kauniita katunäkymiä

6. Jalankulkijat ja pyöräilijät huomioidaan

Kälviällä riittävästi

7. Kälviä on liikenteellisesti hankala alue

8. Kälviää pitäisi kehittää lisärakentamisella

9. Kälviän maalaismainen miljöö pitäisi

säilyttää

10. Kälviällä on riittävästi puistoja ja

virkistysalueita

11. Kälviällä yksityiset ja julkiset tilat erottuvat

selkeästi toisistaan

12. Kälviä on ympäristöltään siisti

11. Mitkä ovat mielestäsi sellaisia Kälviän kirkonkylän erityispiirteitä, joita pitäisi säilyttää ja vahvistaa?

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

12. Mitkä ovat mielestäsi sellaisia Kälviän kirkonkylän erityispiirteitä, joita pitäisi mielestäsi muuttaa?

Miten?

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

C. Erilaiset paikat Kälviällä ja niihin liitetyt merkitykset

13. Missä mielestäsi sijaitsee Kälviän toiminnallinen ”keskipiste”? Mikä tekee siitä keskipisteen?

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________
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14. Mikä on mielestäsi Kälviän kirkonkylän kaunein maisema? Miksi juuri se on kaunein?

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

15. Mikä on mielestäsi kaunein yksittäinen rakennus Kälviän kirkonkylällä? Miksi juuri se on kaunein?

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

16. Mainitse jokin uusi/uudehko rakennus Kälviän kirkonkylällä, jonka ulkomuoto miellyttää sinua.

Perustele valintasi.

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

17. Mikä on mielipaikkasi Kälviän kirkonkylällä? Mikä siitä tekee mielipaikkasi?

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

18. Mikä paikka Kälviän kirkonkylällä tuntuu turvattomalta tai pelottavalta? Mikä siinä pelottaa?

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

D. Kälviän toimintaympäristönä ja Kälviän tulevaisuus

19. Löydätkö sinä tai perheesi tarvitsemanne päivittäispalvelut läheltä asuinpaikkaanne?

1. Kyllä 2. Ei 3. Osaksi

20. Kuinka pitkä suunnilleen on päivittäinen asiointimatkasi tai työpaikan/koulun ja kotisi välinen

etäisyys (km)?

_________________________________________________________________________________

21. Mitä liikennevälinettä käytät päivittäisessä asioinnissasi?

1. Omaa autoa

2. Kimppakyytiä muiden kuin perheenjäsenten kanssa

3. Julkista kulkuneuvoa

4. Pyörää tai kävelyä
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5. Mopoa

6. Muuta, mitä?

22. Onko käyttämäsi palveluympäristö muuttunut kuntaliitoksen jälkeen? Jos on, miten?

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

23. Mitä palveluja tai vapaa-ajan toimintoja toivoisit lisää Kälviän kirkonkylälle?

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

24. Millainen on unelmiesi asuinympäristö? Kuvaile muutamalla virkkeellä?

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

25. Millaisena näet Kälviän kirkonkylän 2030-luvlulla?

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Ilona Heikkinen ja Karri Hakala kiittävät vastauksista 
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osoitetaan aluevarauksia tuulivoimalle sekä turpeen tuo-
tantoon. Kälviä profiloituu tulevaisuudessa uusiutuvan 
lähienergian tuottajana. Uusi hajautettu energiantuo-
tanto on tärkeää työllisyyden, talouden ja ympäristövai-
kutusten kannalta (Sitra 2013a). Biopolttoaineiden tuo-
tanto soveltuu pienen mittakaavan energiantuotantoon, 
jossa tuotantoyksiköiden omistajia ovat kotitaloudet, 
pienet yritykset ja kunnalliset toimijat (Sitra 2013b). 
 Pienteollisuuden laajenemiselle osoitetaan 
paikkoja Best-Hallin läheisyydestä sekä Kasikulmasta. 
Kasikulman pienteollisuusalue sijaitsee noin kilometrin 
päästä junaraiteesta. Myös kirkonkylän vetovoima kas-
vaa, kun Kälviäntietä täydennysrakennetaan. Palvelura-
kenne tiivistyy ja tilaa tulee uusille yrityksille.
 Väestön ikääntyminen ja kasvava vanhusväes-
tön määrä luo tarpeen uusille hoivapalveluille (Tulevai-
suus 2030). Uudet hoivapalvelut ovat lähinnä asumisen 
tukipalveluita, kuten siivous- ja ateriapalveluita. Kälviän 
kirkonkylän lähipalvelut tukevat vanhenevan väestön 
kotona asumista mahdollisimman pitkään. Lisäksi kir-
konkylällä osa asumisesta tulee olemaan yhtiömuotois-
ta, jolloin taloyhtiön omistajana voi olla yksityinen hoi-
vapalveluita vanhuksille tarjoava yritys.
 Tulevaisuudessa Kälviä nähdään seudullisesti 
houkuttelevana matkailun paikkana. Matkailuelinkeinoa 
monipuolistetaan hyödyntämällä maaseudun resursseja: 
maalaismaisemaa, maaseudun peruselinkeinoja, luon-
toa, tilaa ja hiljaisuutta. Esimerkiksi hiljaisuutta voidaan 
hyödyntää yhtenä matkailun vetovoimatekijänä, jolloin 
hiljaisuustuotteen asiakkaita ovat paikalliset asukkaat 
sekä matkailijat (Sireni 2013: 5). Myös Kälviälle toteu-
tettavat monipuoliset paikalliset ja seudulliset virkistäy-
tymispalvelut ja -reitit palvelevat matkailijoita niin lähel-
tä kuin kaukaa. Kälviän perinteistä maaseutumaisemaa 
ja maaseudun elinkeinoja hyödynnetään maaseutumat-
kailussa, jolloin paikalliset maatilat voivat tarjota matkai-
lijoille palveluita, kuten majoittumista sekä tutustumista 
maatilan arkeen.
 Maakunnalliseksi vetovoimatekijäksi muotou-
tuu keskisuuren kaivostoiminnan alkaminen vuoteen 
2030 mennessä, joka hyödyntää Koivusaaren ja Perä-
nevan sekä Halsuan Kairinevan ilmeniittimalmioita.  
Suomi on houkutteleva kaivosten investointikohde, sillä 
maassamme on sopiva geologia, pitkät kaivostoimin-
nan perinteet sekä toimiva infrastruktuuri (Tervo 2013: 
38). Kaivostoiminnan positiiviset taloudelliset vaiku-
tukset heijastuvat ympäröivään maakuntaan. Kasvava 
työssäkäyntiliikenne Kälviän kirkonkylän ohi ylläpitää 
keskustaajaman palvelurakennetta. Lisäksi kaivos näh-
dään vetovoimatekijänä matkailun kannalta. Kaivoksen 
yhteyteen voidaan avata esimerkiksi ravintola ja järjestää 

kiertoajeluita matkailijoille.
 Kirkonkylältä vapautuu uusia liikerakennuksia 
lähiajan suunnitelmissa vuosien 2016–2020 välillä, kun 
keskustan täydennysrakentaminen aloitetaan. Samaan 
aikaan on mahdollista aloittaa laajempi matkailun ke-
hittäminen, kun kirkonkylän virkistys- ja lähiliikunta-
palveluita tukevien toimintojen rakentaminen alkaa tai 
valmistuu. Myös paikallisia maatilallisia kannustetaan 
maaseutumatkailun kehittämiseen. Keskustan täyden-
nysrakentamisen edetessä tulee tilaa uusille hoivapalve-
luita tarjoaville yrittäjille. Uusiutuvan energian tuotanto 
ja kaivostuotanto aloitetaan vasta kolmannessa vaihees-
sa vuosien 2021–2030 välillä. Uusille maatiloille osoite-
taan niille soveltuvia paikkoja tarpeen mukaan.

Laadukasta kirkonkyläasumista ja maaseutu-
unelmia

Vuoteen 2030 mennessä Kälviälle rakennetaan noin 125 
uutta tonttia, lisäksi jo olemassa olevaa rakennuskantaa 
kunnostetaan. Kälviän maaseutumaisuus halutaan säi-
lyttää ja sitä onkin syytä korostaa hyvänä asuinympä-
ristönä. Maaseudun rauha, väljyys ja luonnonläheisyys 
ovat usein osa suomalaisen asumisen unelmaa ja ne ovat 
myös Kälviän vetovoiman peruselementtejä. Siksi yhte-
nä asumisen tyylinä tarjotaan väljiä, matalan palveluta-
son tontteja haja-asutusalueelta. Puolestaan kirkonkylän 
houkuttelevuutta lisätään tarjoamalla laadukasta ja mo-
nipuolista asumista etenkin senioreille hyvien palvelui-
den läheisyyteen.
 Uusi rakentaminen kunnioittaa olemassa olevaa 
maisemarakennetta ja perinteistä asumisen sijoittumista, 
jossa asutus keskittyy metsän ja pellon rajamaille sekä 
korkeammille maastonkohdille muodostaen pienehköjä 
asutuskeskittymiä. Uusi asutus tukeutuu haja-asutusalu-
eella olemassa olevaan tiestöön sekä asutukseen. Näin 
luodaan paremmat edellytykset uuden väestön juurtu-
miselle alueeseen sekä yhteisöllisyyden muodostumisel-
le vanhojen ja uusien asukkaiden kesken.
 Kälviän laadukkaassa asumisessa on tärkeää 
keskustan houkuttelevuuden kehittäminen ja tiivistämi-
nen sekä asutuksen ohjaaminen haja-asutusalueilla. Käl-
viän maaseutumaisuus säilytetään sekä keskustassa että 
kauempana siitä. Eri elämänvaiheissa oleville ihmisille 
tarjotaan erilaisia asumisvaihtoehtoja heidän tarpeiden-
sa mukaan. Suunnittelussa ohjataan Kälviän asutusta 
sekä Kokkolaan päin suuntautuvalle Peltokorven kyläl-
le, että Kälviän keskusta-alueelle ja maanpuolelle. Puo-
let rakennuttamisesta kohdistetaan jo olemassa oleville 
asuinalueille taajamaan ja puolet haja-asutusalueille Hie-

KÄLVIÄN MAANKÄYTÖN KEHITYSKUVA - 
VISIO

Kälviän maankäytön kehityskuvan tavoitevuonna 2030 
Suomessa kasvu suuntautuu kaupunkiseuduille. Kälvi-
ältä Kokkolaan on vain 18 kilometriä. Tulevaisuuden 
uhkana kuitenkin on Kälviän muuttuminen nukkuma-
lähiöksi ja sen keskustan elinvoimaisuuden näivettymi-
nen. Maankäytön kehityskuvan tavoitteena on säilyttää 
Kälviän monipuolisuus asumisen, monien elinkeinojen 
ja hyvien palveluiden maaseutukylänä.
 Kälviän väkiluku kasvaa maltillisesti vuoteen 
2030 mennessä noin 150 henkilöllä. Väestön kasvusta 
huolimatta Kälviän on varauduttava haasteisiin, joita 
ikääntyvä väestö tuo tullessaan huoltosuhteen heike-
tessä voimakkaasti. Kansalaisten vastuu itsestään ja lä-
himmäisistään tulee kasvamaan ja sen tueksi tarvitaan 
yhteisöllisyyttä, joka tarjoaa turvaa ja huolenpitoa (Val-
tioneuvosto 2013).
 Maaseutumaisuus on Kälviän suurin asumisen 
vetovoimatekijä. Asuinrakentaminen sijoittuu Kälviällä 
sekä maaseudun haja-asutusalueelle että kirkonkyläl-
le palveluiden ääreen. Maaseudun hulppeille tonteille 
asukkaat järjestävät infrastruktuurin itse, kun taas kes-
kustassa, palvelujen ääressä on tarjolla pientalotontte-
ja ja senioriasumista. Vaikka maaseutuasuminen nojaa 
yksityisautoiluun, ohjaamalla asutusta kirkonkylälle sekä 
hallitusti haja-asutusalueelle luodaan edellytykset toimi-
valle joukkoliikenteelle. Lisäksi vuonna 1990 lakkautet-
tu henkilöjunaliikenne aloitetaan jälleen kaksoisraiteen 
valmistumistuttua. Kälviän pendelöintiliikenne siirtyy 
tulevaisuudessa maanteiltä raiteille.
 Kälviän elinkeinoja tuetaan tarjoamalla pien-
teollisuustontteja ja kehittämällä uusiutuvan energian 
käyttöä. Kirkonkylän vetovoima kasvaa, kun Kälviän-
tietä täydennysrakennetaan. Liike- ja asuinrakentamisen 
lisäksi keskustaan tulee toiminnallisia puistoja sekä kat-
tavat ulkoilureitit, jotka jatkuvat aina Kokkolaan saak-
ka. Lisäksi vuoteen 2030 mennessä Kälviällä käynnis-
tetään ilmeniittimalmioita hyödyntävä kaivos globaalin 
raaka-ainepulan vuoksi. Kaivostoiminnan positiiviset 
taloudelliset vaikutukset heijastuvat ympäröivään maa-
kuntaan, mutta hyödyt eivät juurikaan näy Kälviän kir-
konkylällä. 
 Kehityskuvan vaiheistus on jaettu kolmeen 
osaan, joista ensimmäinen osa käsittää nopeasti tehtävät 
muutokset vuosien 2014–2015 välisenä aikana. Toisen 
vaiheen lähiajan suunnitelmat tehdään vuosina 2016–
2020. Viimeisessä vaiheessa, aikavälillä 2021–2030 to-
teutetaan pitkän aikavälin suunnitelmat. 

STRATEGIA

Kälviä osana Kokkolaa

Kälviästä tuli osa Kokkolaa vuonna 2009 tehdyssä kun-
taliitoksessa. Kokkolassa asui vuoden 2012 lopulla noin 
46 800 henkilöä (Tilastokeskus 2013), joista noin 4600 
asui Kälviällä. Yhtenä kuntaliitoksen tavoitteena oli 
muodostaa Kokkolan alueesta ehjä kokonaisuus, joka 
myötäilee työssäkäyntialueen rajoja. 
 Kälviän kirkonkylä on luokiteltu kaupungin 
läheiseksi maaseuduksi, jolloin Kälviä on sekä toimin-
nallisesti, että fyysisesti lähellä kaupunkia (Suomen 
ympäristökeskus 2013). Kaupunki- ja maaseutualueet 
ovat jatkuvassa vuorovaikutuksessa toisiinsa. Kaupun-
ki tarjoaa työpaikkoja, erikoisliikkeitä ja monipuolisia 
kulttuuripalveluja, kun taas maaseutu tarjoaa väljää asu-
mista, virkistäytymistä, yhteyttä luontoon sekä toimii 
energian ja alkutuotannon lähteenä. Tulevaisuudessa 
kaupunkiseudut muodostavat vahvojen peruskuntien 
ytimen. Ihmiset hyödyntävät koko ajan enemmän koko 
kunnan alueen palveluita (Valtiovarainministeriö 2013: 
11).

Tulevaisuuden elinkeinot

Tulevaisuudessa Kälviä näyttäytyy entistä moniarvoi-
sempana maaseutuna, jossa on tilaa niin asumiselle, vir-
kistäytymiselle kuin yrityksille. Vahva ja monipuolinen 
elinkeinoelämä takaa Kälviän alueellisen vetovoimai-
suuden.
 Perinteinen maatalous ei lakkaa, mutta muut-
tuu erityyppiseksi. Maatilayksiköiden koot kasvavat ja 
maatalouden harjoittaminen voi olla tulevaisuudessa 
esimerkiksi yhtiömuotoista. Tavoitteenamme kuitenkin 
on, että pienemmätkin tilayksiköt jatkaisivat toimintaan-
sa. Olemassa oleville tiloille on jätetty tilaa haja-asutuk-
sen keskelle. Uuden asuinrakentamisen sijoittumisessa 
huomioidaan suojaetäisyydet ja uudet tontit sijoitetaan 
vähintään 200 metrin päähän maatiloista (Kotieläinta-
louden ympäristönsuojeluohje 2010: 42−49). Maatilat 
ovat osa maaseutua ja on tärkeää, että niitä ei viedä liian 
kauaksi ihmisistä. Kälviällä on yhteensä noin 140 maa-
tilaa, joista suunnittelualueellamme on 32 maatilaa ja 
kolme hevostallia. Lisäksi kauempana Kälviästä toimii 
kuusi turkistarhaa (Jaana Ingalsuo). 
 Energian hinnan kallistuminen johtaa uusien 
energiamuotojen etsimiseen. Alkutuotannon rinnalle 
tulee uusia toimialoja, kuten uusiutuvan energian tuo-
tantoa. Kälviällä aloitetaan energiapajun viljely sekä 
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olevaan kevyenliikenteen verkostoon. Kirkonkylää ym-
päröi laaja hiekkateiden verkosto. Alueelle merkitään 
pyöräilyyn sopivia lenkkejä, joita pitkin pyöräilijä pääsee 
meren rantaan, Kokkolaan, lähikyliin, metsiin ja keskelle 
vanhoja jokivarren kulttuurimaisemia. Päällystetty pyö-
rätie Kokkolaan kunnostetaan, sillä se on tärkeä työmat-
kaliikenteen reitti.
 Kirkonkylän virkistyksen keskus on Niemivai-
nion alue opiston vieressä. Niemi toimii polkuverkoston 
keskuksena ja myös Kälviänjoen reitti kulkee niemen 
kautta. Niemeen tulee muun muassa maauimala, kesäte-
atteri, lentopallokenttä ja nuotiopaikkoja. Polkuverkosto 
mukailee historiallisesti merkittävän joen vartta ja uusi 
silta liittää Niemivainion osaksi keskustan toiminnallista 
ympäristöä.
 Kälviän kirkonkylällä sijaitseva yleisurheilu-
kenttä kunnostetaan ja lisäksi Kälviäntien varteen ra-
kennetaan jäähalli. Urheilukentän kunnostamisella ja 
jääkiekkohallilla Kälviä näyttäytyy vetovoimaisena ja 
edullisena harrastamisen paikkana myös muille kuntalai-
sille.
 Meri on kälviäläisille tärkeä ja suunnitelmassa 
meriyhteyttä parannetaan. Pyöräreitin päähän Pirskeriin 
tehdään uimaranta. Kälviänjoen tärkeää virkistysreittiä 
voidaan hyödyntää ympäri vuoden. Kesäisin jokea pit-
kin voi meloa ja talvisin kulkea moottorikelkalla. Lisäksi 
joentörmälle vedetään talvisin kyläyhdistysten ylläpitä-
mä latu. Kälviän kirkonkylällä on tällä hetkellä valais-
tu latu sekä kyläyhdistysten ylläpitämiä latuja. Latuver-
kosto kasvaa pelto- ja metsälenkillä. Metsälenkki liittyy 
olemassa olevaan Perhonjoen ulkoilureittiin. Kesällä 
yhteys toimii patikointireittinä. Klapuriin rakennetaan 
laavu, johon myös Peltokorven kylältä on yhteys. Suun-
nitelmassa seudulliset virkistysyhteydet kohenevat huo-
mattavasti, kun Perhonjoen reitistö yhdistyy Kälviän 
reitteihin, jolloin sekä kokkolalaisten että kälviäläisten 
ulkoilumahdollisuudet paranevat.
 Reitistöt tukeutuvat pääosin olemassa oleviin 
rakenteisiin, joten niiden kustannukset ovat melko pie-
niä. Keskustan reitistöt rakennetaan ensimmäisessä ja 
toisessa vaiheessa yhdessä torin ja Niemivainion alueen 
kanssa. Toisessa vaiheessa merkitään seudulliset pyöräi-
lyreitit ja kunnostetaan pyörätie Kokkolaan. Kolman-
nessa vaiheessa merkitään vaellusreitti Perhojokivarteen 
ja rakennetaan merenrannan uimaranta.

Toimintaa ja kohtaamisia keskustassa

Kälviän kirkonkylän keskustan toimintoja lisätään ny-
kyisestä. Akuuttina toimenpiteenä keskustan kehittä-

misen kannalta on kaupallisen vetovoiman turvaami-
nen keskittämällä kaupalliset palvelut torin yhteyteen ja 
kehittämällä torista ympärivuotinen kohtaamispaikka. 
Torille osoitetaan monipuolisia toimintoja ja ympäri-
vuotisia käyttömahdollisuuksia. Toimintojen lisääntyes-
sä keskustassa ihmiset liikkuvat kirkonkylällä enemmän 
ja tekevät keskustasta elävämmän. Osana kirkonkylän 
keskustan monipuolistamista on uusien toimitilojen ra-
kentaminen, joiden myötä yrittäjät pääsevät tarjoamaan 
palveluitaan. Keskustan pyöräilylenkki ja Niemivainion 
lähivirkistysalue liittyvät toriin. Kattavat kevyenliiken-
teen väylät tukevat keskustan toiminnallisuutta sekä 
asioimista kävellen tai pyöräillen. Keskustassa asioimis-
ta pyritään suunnittelulla ohjaamaan mahdollisimman 
autottomaksi. Lyhyiden välimatkojen ansiosta autoa ei 
tarvitse siirtää asioitaessa useammassa kaupassa. Kälvi-
än keskustasta tulee kohtauspaikka kaiken ikäisille, sillä 
vanhusten tuettua asumista ja virkistysmahdollisuuksia, 
nuorten ajanviettotiloja ja lasten leikkipaikkoja sijoite-
taan keskustaan. Kälviän keskustasta tehdään esteetön 
liikkumisympäristö. Keskusta-alue liitetään kevyenlii-
kenteensillan avulla Leporannan alueeseen, mikä puo-
lestaan tiivistää keskustan rakennetta ja tekee torialuees-
ta entistä saavutettavamman. 
 Kälviäntietä nostetaan suunnitelmassa yhä pa-
remmin esille. Kälviäntieltä loittonevien visuaalisten pis-
tojen avulla ihmisiä kannustetaan liikkumaan kyläraitin 
ulkopuolella sijaitseviin merkittäviin paikkoihin, kuten 
joelle. Nämä Kälviäntien pistot osoitetaan esimerkiksi 
laadukkailla päällysteillä, hidastetöyssyillä, penkeillä, is-
tutuksilla ja yhtenevällä valaisinmallilla. Tärkein Kälvi-
äntien pisto on rautatieasemalta Kruunumakasiinin ohi 
kohti joenrantaa kulkeva linja, jonka varrella sijaitsee 
kulttuurihistoriallisesti tärkeitä rakennuksia. Tämä linja 
myös yhdistää Kälviän kirkonkylän toimintoja ja myös 
torialue sijaitsee tämän linjan varrella.
 Suunnitelmassa on kaksi vaihtoehtoa torin 
paikalle, molemmin puolin Kälviäntietä. Molemmissa 
vaihtoehdoissa torialue on suunniteltu kahteen tasoon, 
ylempään kauppatoriin ja toiminnalliseen alatoriin, jolle 
talvisin jäädytetään luistelukenttä. 

Kälviän imago ja identiteetti

Kälviän imago ja identiteetti pohjautuu maaseutumai-
suuteen ja kyseinen ominaisuus säilytetään. Perinteistä 
maaseutumaisemaa varjellaan etenkin näkyvillä alueilla, 
kuten isojen teiden varrella ja asutuskeskittymien lähellä. 
Vaihtoehtoisille energiamuodoille osoitetaan viljelyalu-
eita kauemmas näkyviltä paikoilta. Teollisuuden sijoit-

talaan, Marttilaan ja Peltokorpeen. Jo olemassa olevaa 
asutuskantaa tiivistetään rakentamalla uusia asuntoja ja 
käyttämällä myös hyväksi tyhjiä tai tyhjentyviä raken-
nuksia. Olemassa olevien rakennusten ja niiden lähiym-
päristöjen täydennysrakentaminen elävöittää maisemaa 
ja tekee alueet vetovoimaisemmiksi. Kälviän keskusta-
alueelle sijoitetaan 65 tonttia, haja-asutusalueille Hieta-
laan osoitetaan 40 tonttia ja Peltokorpeen puolestaan 
20. Kirkonkylän täydennysrakentamisella ja ohjaamalla 
hallitusti rakentamista haja-asutusalueelle luodaan edel-
lytykset paremmalle joukkoliiikenteelle. Tulevaisuudessa 
linja-autot koukkaavat Hietalan ja Peltokorven lenkkien 
kautta. 
 Asuinaluetyyppejä on Kälviällä kolmenlaisia: 
tiivistä keskusta-asumista, väljempää omakotitaloasu-
mista taajamassa sekä suuria tontteja maaseudulla. Tii-
vis keskusta-asuminen soveltuu esimerkiksi senioreille, 
jotka kaipaavat lähellä sijaitsevia palveluita. Ikääntyvien 
lukumäärä tulee kasvamaan, joten etenkin heidän (kuten 
myös nuorten ja lapsiperheiden) tarpeidensa tyydyttä-
miseen panostetaan. Senioreiden asumismuotoina ovat 
pääasiassa rivitaloasuminen, asuminen 2-3 kerroksisis-
sa liikekerrostalossa ja monipuolinen palveluasuminen. 
Suunnittelussa otetaan myös huomioon esteettömyys-
vaatimukset sekä viihtyisä elinympäristö. 
 Väljempää omakotitaloasumista esimerkiksi 
lapsiperheille tarjotaan kirkonkylän alueella yhdistä-
mällä aiemmin tarjolla olleita, liian pieniksi koettuja 
tontteja. Näin myös keskustan liepeillä sijaitsevat tontit 
saadaan houkuttelevimmiksi. Maaseudun rauhaa isolla 
tontilla haluavilla on mahdollisuus asettua muutamien 
kilometrin päähän Kälviän keskustasta. Tontit sijoitel-
laan maisemarakennetta kunnioittaen ja mahdollistetaan 
peltonäkymien avautuminen tonteilta päin katsoen. Jo 
olemassa olevaa asuntokantaa hyödynnetään ja raken-
netaan osittain sen lomaan. Asuinrakentaminen suunni-
tellaan siten, että pää- ja piharakennukset muodostavat 
omia pihapiirejänsä. Kylänraitti-vaikutelmaa muodosta-
maan osa pihapiirin rakennuksista sijoitetaan lähelle tie-
tä. Lisäksi muutamia tontteja osoitetaan haja-asutusalu-
eilla olemassa olevien talojen läheisyyteen täydentämään 
raittia.
 Haja-asutusalueilla asukkaiden täytyy itse vas-
tata infrastruktuuristaan, jotta kunnalle ei aiheudu 
turhan suuria kunnallistekniikkakustannuksia. Haja-
asutusalueelle sijoittuvat tontit myös suunnitellaan tar-
peeksi lähelle kouluja, alle 3–4 kilometrin etäisyydelle. 
Näin koululaiset voivat taittaa koulumatkansa kävellen 
tai pyörällä. Kunnallisteknisten kustannusten jakami-
seksi haja-asutusalueille suunnitellaan noin neljän ra-
kennuksen ryhmiä, joille on mahdollisuus rakennuttaa 

yhteinen maalämpökaivo sille erikseen varatulle alueelle.  
Energiaa tuotetaan myös esimerkiksi aurinkopaneelien, 
hakkeenpolton sekä bioenergian avulla. Asuinalueet 
liitetään runkoviemäriin ja asukkaat muodostavat tie-
osuuskuntia. Naapurustoihin järjestetään myös yhteinen 
jätehuolto- ja kierrätyspiste. Asuinalueille saadaan yhtei-
söllisyyttä järjestämällä yhteisiä vapaa-ajanviettoalueita, 
kuten metsäleikkipaikkoja ja nuotiopaikkoja.
 Asuntorakentaminen aloitetaan toisessa vai-
heessa, vuosien 2016–2020 välillä, keskustassa sekä ha-
ja-asutusalueilla. Haja-asutusalueiden tarkempi vaiheis-
tus esitetään suunnitelmassa.

Virkistystä ja lähiliikuntaa

Kälviän kirkonkylän virkistys- ja liikuntapalveluita mo-
nipuolistetaan paljon. Nyt Kälviän kirkonkylältä puuttu-
vat arjen lähiliikuntaa tukevat palvelut ja suunnitelmassa 
vastataan tähän ongelmaan. Maaseutualueilla on suuri 
merkitys virkistyksen ja vapaa-ajan kohteena myös kau-
punkilaisille (Saartenoja 2004: 58). Virkistys- ja liikun-
tapalveluissa otetaan huomioon Kälviän hyvä sijainti 
suhteessa Kokkolaan, ja seudullisesti kehitettävät vir-
kistysreitit muodostavat kaikkia kuntalaisia palvelevan 
kokonaisuuden. Seudulliset virkistysreitit tuovat merki-
tyt kevyenliikenteen yhteydet merelle, Kälviän kyliin ja 
Kokkolaan.
 Kälviän kirkonkylälle toteutetaan esteetön kes-
kustareitti, jossa otetaan erityisesti huomioon vanhukset 
ja lapsiperheet. Ympäri vuoden käytössä oleva esteetön 
reitti kulkee kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden raken-
nusten ja maisemien kautta yhdistäen kirkonkylän pal-
velut toisiinsa. Keskustareitin varteen torin läheisyyteen 
rakennetaan ulkokuntosali senioreita ajatellen, leikki-
puisto, skeittiparkki sekä luistinrata.
 Kälviän kirkonkylälle toteutetaan myös lähilii-
kuntaa tukeva polkuverkosto, joka hyödyntää olemassa 
olevia kevyenliikenteenväyliä ja -polkuja. Polkuverkosto 
yhdistää asuinalueet toisiinsa ja siihen kuuluu sekä hoi-
dettuja katuosuuksia että metsäpolkuja. Polkuverkosto 
merkitään asvalttiin maalaamalla ja metsäosuuksille pui-
sin tolpin. Merkityt polut selkiyttävät yksityisen ja julki-
sen tilan rajaa. Kokonaisuutena reitistön hoitotaso on 
matala: valaistusta ei lisätä eikä metsäreittejä aurata. 
 Kälviä on perinteinen pyöräilypitäjä. Kirkon-
kylän pyöräilymahdollisuuksia parannetaan rakentamal-
la keskustaan turvallinen, pääosin asvaltoitu ja valaistu 
lenkki ympärivuotiseen käyttöön. Pyörälenkki yhdistää 
kirkonkylän koulut toisiinsa sekä mahdollistaa autotto-
man asioinnin keskustassa. Lenkki tukeutuu olemassa 
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tamisessa Kälviän alueella kiinnitetään huomiota siihen, 
ettei teollisuus vaikuta negatiivisesti ihmisten mieliku-
van syntymiseen Kälviästä. Teollisuudelle varataan tilaa 
laajentua jo olemassa olevien teollisuuskeskittymien 
lähelle: Kasikulman lounaispuolelle sekä Best-Hallin 
ympärille. Kyseiset paikat eivät luultavasti vaikuta vah-
vasti Kälviän perinteiseen imagokuvaan, sillä ne eivät 
esimerkiksi sijaitse keskustan välittömässä läheisyydessä. 
Kälviän kirkonkylän kuvaa ja sen elinvoimaisuutta ke-
hitetään. Nukkumalähiö-uhkaan vastataan eri keinoin; 
etenkin niille ryhmille, jotka oleskelevat alueella päiväs-
aikaan, tarjotaan palveluita ja tekemistä keskusta-alueel-
la. Senioreille suunnitellaan asuntoja keskusta-alueen 
välittömään läheisyyteen, lähelle palveluita. Myös lähellä 
keskustaa sijaitsevien tyhjien maalaistalojen läheisyyteen 
suunnitellaan uutta asutusta lisäämään vanhojen raken-
nusten ja niiden lähiympäristöjen houkuttelevuutta ja 
elinvoimaisuutta. Tämä säilyttää Kälviälle vakiintuneen 
maiseman. Osa Kälviästä on valtakunnallisesti tärkeää 
kulttuurihistoriallista aluetta, jota hyödynnetään alueen 
markkinoinnissa ja pidetään mielessä aluetta suunnitel-
taessa.
 Kälviä profiloituu myös maaseutumatkailukoh-
teena, jossa maaseudun rauha ja puhtaus ovat lähteenä 
ihmisten terveydelle, hyvinvoinnille ja virkistäytymisel-
le. Maaseutua ympäristönä hyödynnetään ja kehitetään 
uusia ideoita sen markkinointiin. Maaseutua markkinoi-
daan esimerkiksi ”Kummilehmä Kälviälle” – kampan-
jalla, jossa kaupunkilaislapset voivat saada nimikkoleh-
män paikalliselta tilalta. Kälviän maatalous jakaantuu 
kahteen suuntaan: toisaalta tulee yhtiömuotoisia maata-
louden suuryksiköitä ja toisaalta pienet tilat kehittävät 
toimintaansa maatilamatkailun suuntaan. Tiloilla jär-
jestetään muun muassa maatilaleirejä, joissa osallistujat 
pääsevät tutustumaan maaseudun arkeen. Myös hevos-
toiminta kasvaa voimakkaasti, mikä tuo kaupunkilaisia 
maaseudun vakituisiksi vierailijoiksi. Patikointireitti lisää 
maaseudun virkistyskäyttöä nykyisestään. 
 Kälviän imagoa kirkastetaan muutamilla tehok-
kailla tuotteilla. Kälviän symboliksi tulee Kruunumaka-
siinirakennus, josta tehdään säilytysrasiasarja. Pahvista 
makasiinipurkkia käytetään Kälviällä myös grilliruuan 
rasiana ja siihen pakataan paikallisia maataloustuotteita 
kuten perunoita ja viljaa matkailijoille myytäväksi. Maa-
seutua ympäristönä hyödynnetään ja kehitetään uusia 
ideoita sen markkinointiin.

Suunnitelmien vaiheistus:

Nopeasti toteutettavissa olevat suunnitelmat 2014–2015
• Torin rakentaminen aloitetaan
• Vanhan rautatieaseman uusiokäyttö: tarjolla 
harrastetiloja kälviäläisille, elokuvasali
• Polkuverkosto: tukeutuu pääosin olemassa ole-
vaan kevyenliikenteen- ja peltotieverkostoon

Lähiajan suunnitelmat 2016–2020
• Torialueen rakentaminen jatkuu: leikkikenttä, 
ulkokuntosali, skeittiparkki ja luistinrata
• Kirkonkylän polkupyörälenkki 
• Seudulliset virkistysreitit: alueelle merkitään 
pyöräilyyn sopivia lenkkejä, päällystetty pyörätie 
Kokkolaan kunnostetaan, sillä se on tärkeä työ-
matkaliikenteen reitti. Latuverkosto kasvaa, Käl-
viänjoen reitti
• Niemivainion virkistysalue: maauimala, kesäte-
atteri, lentopallokenttä ja nuotiopaikkoja. 
• Yleisurheilukenttä kunnostetaan ja jäähalli ra-
kennetaan
• Kirkonkylän täydennysrakentaminen : aloite-
taan Kälviäntieltä ja joenrannasta. Asuntokanta 
monipuolistuu: senioritaloja, paritaloja, omakoti-
taloja, pienkerrostaloja, palvelutalo, nuorisotilat, 
liikerakennuksia
• Peltokorven ja Hietalan rakentaminen alkaa: 
uusi rakennuskanta tukeutuu vanhaan tiestöön ja 
asutukseen. Kumpaakin kylää rakennetaan tasai-
sesti

Pitkän tähtäimen suunnitelmat 2021–2030
• Rakentaminen jatkuu kirkonkylällä sekä Hieta-
lassa ja Peltokorvessa
• Vaellusreitti Perhonjokivarteen 
• Merenrannan (Pirskeri) uimaranta
• Energiapajun ja tuulivoiman tuottaminen aloi-
tetaan
• Maakunnallisesti tärkeä kaivos aloittaa toimin-
nan
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Kälviä sijaitsee Keski-Pohjanmaalla 18 kilometrin 
päässä Kokkolasta. Vuodesta 2009 Kälviä on kuu-
lunut Kokkolan kaupunkiin. Vanhan Kälviän kunnan 
alueella on 4600 asukasta, joista kirkonkylällä asuu 
noin puolet. Kälviä on vanha maaseutupitäjä, jonka 
kulttuurimaisema on valtakunnallisesti arvokasta. 
Viime vuosikymmeninä työssäkäynti Kokkolaan on 
lisääntynyt. Työmme keskeisenä kysymyksenä onkin 
kuinka säilyttää Kälviän elinvoimaisuus: maaseutu-
maisuus sekä kirkonkylän vireät palvelut.

Oulun yliopiston arkkitehtuurin osaston kuntasuun-
nittelun kurssin tehtävänä on ollut laatia Kälviälle 
maankäytön kehityskuva. Työ on osa Suomalaisen 
maaseututaajamat 2010-luvulla –hanketta. Työ on 
tehty syksyllä 2013 yhteistyössä kälviäläisen seuran-
taryhmän kanssa. Olemme vierailleet Kälviällä kolme 
kertaa, tutustumassa alueeseen ja keskustelemassa 
työn suunnista seurantaryhmän kanssa.

<

Kälviäntie on tyypillinen keskipohjalainen kylänraitti, jos-
sa rakennukset rajautuvat päätiehen. Raitin varrella on 
tärkeimmät rakennukset kuten kirkko, koulut ja paikalliset 
palvelut. Tien reunustaa koristaa mukulakivet ja puurivistöt.

<

Vuonna 1844 rakennettu kruununmakasiini hallitsee Kälviän-
tien katunäkymää. Valmistuttuaan siinä oli kolme kerrosta. 
Kivijalan kivistä löytyy niitä toimittaneiden talojen puumerkit. 
Viime sotien jälkeen rakennuksessa aloitettiin myllytoiminta, 
joka jatkui 1980-luvun puoleenväliin asti.

       
             >

Kälviän kirkonkylää hallitsee 
kohtuuttoman suuri S-marketin 
parkkipaikoitus.

        
                >

Tyypillinen maaseutumaisema: katse 
ulottuu pellon reunalta pitkälle.

<

Vanha rautatieasema on jäänyt 
tyhjilleen.

       
                 >

Nykyinen torin paikka on näky-
vällä paikalla Kälviäntien varrella.

<

Oulun yliopiston kuntasuunnittelukurssin 
työryhmä Pirskerin rannalla.

Elä lähellä, näe kauas - Kälviä

       
          >

Osa tutkimuksista ja analyyseista 
työstettiin paikan päällä Kälviällä 
ja esitettiin seurantaryhmälle. Su-
urin osa tehdystä työstä tehtiin 
kumminkin Oulussa.
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EMPIIRINEN ANALYYSI 
(ominaispiirteet)

KEHITYSHISTORIALLINEN 
ANALYYSI  (historia)

KULTTUURIYMPÄRISTÖ-
PROFIILI  (identiteetti)

STRATEGINEN VISIO
(tarpeet & tavoitteet)

SUUNNITTELU-
PERIAATTEET (konkretia)

VAIKUTUSTEN ARVIOINTI
(vaikuttavuus)

A1: Tiedon kerääminen kohde-
alueelta: havainnointi ja des-
kriptiivinen kuvaus (nykytila). 
Tähän sisältyvät mm. asiakirja-
aineistojen tutkimus, maasto-
työskentely  jne. Tarkoituksena 
on muodostaa tiedollinen perus-
ta alueen ominaisuuksista.

A2: Empiirisen selvityksen täy-
dentäminen kehityshistoriallisella 
analyysilla (kirjallisuus- ja kartta-
tutkimus), jossa pyritään tunnis-
tamaan ominaispiirteiden histori-
allinen perusta ja kerroksellisuus 
esimerkiksi käännepisteitten tar-
kastelun kautta. 

B: Tulkinta ja yhteenveto alueen 
ominaispiirteistä ja arvoista. Alu-
een tarjoamat kehittämisen mah-
dollisuudet sekä toisaalta rajoit-
tavat tekijät, sietokyky erilaisille 
toimenpiteille ja muutoksille, vah-
vuudet ja heikkoudet.

E1: Suunnitteluratkaisujen perus-
taksi on muodostettava yhteinen 
näkemys eli visio alueen tavoitelta-
vasta tulevaisuuden kehityksestä. 
Vaihtoehtoisia kehityspolkuja voi-
daan puntaroida skenaariotarkas-
telun avulla.

E2: Suunnitteluperiaatteiden avul-
la on konkretisoitu niitä toimen-
piteitä, joilla edellä kuvattuihin 
tavoitteisiin ja toivottuun kehitys-
kuvaan pyritään.

E3: Kulttuuriympäristövaikutus-
ten arvioinnit, joissa valittujen 
kehityspolkujen vaikutuksia pei-
lataan tehtyyn analyysiin. Alusta-
valla vaikutusten selvittämisellä 
rajataan tarkasteltavat toteutta-
misvaihtoehdot ja vaikutukset ja 
arvioidaan vaikutusten merkittä-
vyys.

 TOIMINNALLINEN YMPÄRISTÖ
» Toimijat ja toiminnot
-Kälviä keskipohjalainen paikka-
kunta, kuuluu Kokkolan kaupunkiin 
ja kaupungin läheiseen maaseutuun
-Kälviältä Kokkolaan 18 kilometriä
-Kälviä sijaitsee lähellä logististen 
verkoston solmukohtaa
-Kälviältä hyvät yhteydet maantie- 
ja kevyen liikenteen yhteyksiin  (li-
säksi junarata luo mahdollisuuksia). 
-Kokkolassa satama ja Kruunupyys-
sä lähin lentokenttä.
-Kälviällä n. 4600 asukasta
-Eläkeikäisten määrän ennustetaan 
kasvavan
-Suhteellisen hyvät palvelut
-Noin 181 yritystä ja 140 maatilaa. 
-Elinkeinojakauma melko monipuo-
linen. Teollisuusalue-keskittymiä 
(Kasikulma, Best-Hall). 
-Suurimmat yritystyöllistäjät Best-
Hall ja Linex-Boat
-Kälviäläisistä työssäkävijöistä n 40 
% pendelöi Kokkolassa

» Toiminnalliset muutokset.
- Esihistoriasta 1400 luvulle: Asutus 
rannikoilla ja aluepitäjien keskustoissa
- Metsästys ja kalastus tärkeimmät 
elinkeinot
- 1500-l maanviljely saa alkunsa, 
1600-l puolestaan karjatalous
- Ensimmäinen kauppa Kälviälle 1860
- 1800- luku kovan kehityksen vuosi-
sata
- 1900- luvulla elinkeinorakenne mo-
nipuolistuu
- Kälviälle koulu ja pankki 1900 luvun 
alussa
- Teollisuus kasvaa 1970 ->

- Hyvä logistinen sijainti toiminnalli-
sen profiilin kulmakivi. 
- Sijainti luo mahdollisuuksia yritys-
toiminnalle ja asumiselle.
- Kälviän merkittävimmät elinkeino-
muodot: pienehköt yritykset ja maa-
talous
- Palveluiden säilyminen oleellista 
elinvoimaisuuden kannalta
- Logistinen sijainti yhdistyy voimak-
kaaseen paikallisidentiteettiin.
- Kälviällä pitkät perinteet maatalo-
udessa
- Kuntaliitoksen, sukupolvien vaihtu-
misen ja maatalouden merkityksen 
vähenemisen myötä paikallisidenti-
teetti saattaa muuttua kälviäläisyy-
destä kohti kokkolalaisuutta

Vision painopisteinä ovat

Tulevaisuuden elinkeinot
-  Kälviän elinkeinorakennetta moni-
puolistetaan
Laadukas asuminen
- Asumista sekä kirkonkylälle että 
maaseudulle
Virkistys ja liikunta
- Monipuoliset ulkoilureitit ja liikun-
tapalvelut
Keskustan toiminnallisuus
- Keskustaan lisärakentamista: asu-
mista, liikerakentamista ja virkistys-
alueita

- Kaupunkiseutukeskeinen Suomi 
ja heikkenevä väestön huoltosuhde 
kehityksen taustalla
- Väkiluku kasvaa Kälviällä noin 150 
henk. vuoteen 2030 mennessä
- Tavoitteena säilyttää Kälviän mo-
nipuolinen asuminen, elinkeinot ja 
hyvät palvelut sekä parantaa joukko-
liikennettä
- Uhkana Kälviän muuttuminen nuk-
kumalähiöksi ja keskustan elinvoi-
maisuuden näivettyminen

Tulevaisuuden elinkeinot
- Bioenergiaa, tuulivoimaa ja turve-
tuotantoa sijoitetaan Kälviälle
- Kaivostoiminta käynnistyy
- Maatalous kehittyy kahteen suun-
taan: pienet tilat harjoittavat myös 
matkailutoimintaa ja maatalouden 
suuryksiköitä sekä uusiutuvan ener-
gian tuotantoa sijoitetaan karja- ja 
metsätalousvyöhykkeelle riittävän 
kauas asutuksesta
- Teollisuudelle varataan tilaa Best-
Hallin ja 8-kulman ympäristöstä
- Keskustaan tulee liikerakentamista
Laadukas asuminen
- Keskustan houkuttelevuutta asumi-
seen lisätään yhdistämällä pieneksi 
koettuja tontteja
- Hietalan kylän täydennysrakenta-
minen tukee Kälviän palveluita
Virkistys ja liikunta sekä keskustan 
toiminnallisuus
- Nuorisolle ja vanhuksille suunna-
taan ajanvietto- ja virkistyspalveluita  
keskustaan
- Niemivainion alueesta tulee vir-
kistyksen keskus: mm. maauimala, 
beach volley -kenttä ja kevyenliiken-
teen reittien solmukohta
- Urheilukenttä kunnostetaan
- Kälviäntien varrelle rakennetaan 
jäähalli, joka houkuttelee harrastajia 
koko kaupungin alueelta

- Suunnitelma vastaa tämänhetkiseen 
pelkoon palveluiden häviämisestä ja 
toiminnallisuuden hiipumisesta
- Asumisen laatu paranee, koska tont-
titarjonnan monipuolisuus lisääntyy
- Yritystoiminta voi kasvaa ja uusille 
toimitiloille on varattu tilaa, mutta 
suunnitelmassa yritystoiminnan kas-
vu on melko pientä
- Virkistys- ja liikuntapalvelut parane-
vat huomattavasti sekä paikallisesti 
että seudullisesti
- Keskustan houkuttelevuutta on li-
sätty, mutta suunnitelman toteutumi-
nen jää epävarmaksi. Maaseudun rat-
kaisuille voi olla enemmän kysyntää

FYYSINEN YMPÄRISTÖ
» Tyyppi ja rakenne
- Maasto vaihtelevaa ja maisemaa 
hallitsevia elementtejä ovat meren 
rannikko, jokilaaksot ja muut vesis-
töt, laajat suo-, metsä- ja peltoalueet
- Maan kohoaminen voimakasta
- Kolme Natura 2000-aluetta: Läh-
deneva, Iso Ristineva ja Pikku Risti-
neva sekä Etelä-, Viitasalon- ja Sel-
jännevan alueet.
- Kälviällä 74 esihistoriallista mui-
naisjäännöstä. Kohteet ovat kivikau-
tisia asuinpaikkoja, painaumia sekä 
kiviröykkiöitä
- Asutus sijoittuu mäelle metsän 
reunaan ja pellon viereen.
- Kirkonkylältä on rajattu alue valta-
kunnallisesti merkittäväksi raken-
netuksi kulttuuriympäristöksi. kan-
tatilat ovat peräisin 1500-luvulta.
- selkeä taajama

» Rakenteelliset muutokset:
- Kylämäinen asutus alkaa muodostua 
meren rannikolle esihistoriassa
- Kälviänjoki tärkeä liikkumisväylä
- Ensimmäinen maininta Kälviästä 
1544
- 1500-1700 luvuilla Kälviällä kaski-
viljelyä, tervantuotantoa, maatilojen 
kasvua
- 1639 Kälviä irti Kokkolasta ja oman 
seurakunnan synty
- Tiestö paranee, rautatie rakennetaan, 
ja lennätin ja puhelinlinjat tulevat 
1800-luvulla ja heinäntuotanto karjaa 
varten aloitetaan
- Sähkö saadaan Kälviälle 1910-luvun 
lopulla
- Modernilla ajalla tieverkko kehittyy, 
henkilöliikenne junalla loppuu 1990, 
kuntaliitos toteutetaan 2009

- Rakentaminen sijoittunut Kälviän-
tien ja Kälviänjoen varteen
- Paras maanviljelykseen sopiva maa-
perä jätetty viljelyksille, muualle ra-
kennettu
- Taajamaa ympäröi metsäiset mäet 
ja pellot
- Kirkonkylän taajamaa halkoo ja 
rajaavat joki, tiestö rautatie ja pellot 
sekä kauempana mäet ja kumpareet
- Taajaman rakenne erikoistunut kau-
pan, palveluiden, asutuksen ja perin-
teisen maatalouden tarpeisiin
- Asutusrakenne on taajamassa mel-
ko tiivistä ja mittakaavaltaan pientä, 
kerroksellisuus ja kulttuurihistoria 
näkyvissä.
- Runsas yksityinen maanomistus tuo 
ongelmia taajaman kehittämisessä
- Yksityiset maanomistajat luovutta-
vat tonttimaata kaavoittamattomilta 
alueilta rakentamiseen, joka vaikut-
taa rakentamisen sijoittumiseen ja 
suuntaan

- Rakentaminen painottuu asumiseen
- Kirkonkylää tiivistetään ja taajaman 
raja selkiytyy
- Maasetutumaisuus säilytetään vaik-
ka haja-asutusalueelle rakennetaan
- Kirkonkylän rakenteen tiivistäminen 
erityisesti Kälviäntien varressa
- Rakentamista ohjataan haja-asutus-
alueilla kahteen kylään; Peltokorpeen 
ja Hietalaan
- Asumisen muotoina toimii tiivis 
keskusta-asuminen, väljä omakotita-
loasuminen taajamassa sekä suuret 
tontit haja-asutusalueella
- Loma-asutus painottuu meren 
rannalle

- Kälviälle tulee 125 uutta tonttia, 
joista 65 keskustaan, 40 Hietalan ja 
20 Peltokorven kylään
- Kirkonkylä on varattu asumisen ja 
yrittämisen alueeksi 
- Hietalan ja Peltokorven kylissä asu-
minen ja maatalous lomittuvat
- Muu maaseutu on karja- ja metsäta-
lousvyöhykettä, jonne voidaan sijoit-
taa maatalouden suuryksiköitä
- Keskustan toiminnallisuuden 
keskuksena toimii Kälviäntie sekä 
punainen linja, joka yhdistää rauta-
tieaseman, Kruunumakasiinin, torin 
ja joen rannan
- Virkistysreitittien verkostot läpäi-
sevät koko suunnittelualueen
- Kiertoliittymät määrittävät toimin-
nallisen keskusta-alueen

- Yhdyskuntarakenne seudullisesti 
hajaantuu, sillä asutusta ohjataan 
myös maaseudulle
- Kirkonkylä tiivistyy
- Nykyinen rakennuskanta säilyy ja 
uusi sijoittuu vanhan lomaan
- Fyysistä ympäristöä hyödynnetään 
matkailussa
- Hajautettu energiantuotanto
- Suunnitelma ei merkittävästi vä-
hennä ympäristökuormitusta, sillä 
yksityisautoilu lisääntyy. Kuitenkin 
henkilöjunaliikenne, bioenergia, asu-
misen ohjaaminen joukkoliikenteen 
ääreen sekä keskustan tiivistäminen 
hillitsevät ympäristökuormituksen 
kasvua

AISTIYMPÄRISTÖ
» Muoto ja mittakaava
- Kälviä vesistön solmukohdas-
sa
- Rautatie jakaa taajaman kahtia
- Maamerkkeinä kirkko, kellota-
puli ja Kruunumakasiini
- Kajaanintien humina ja juna-
radan melusaaste
- Kälviällä materiaaleina puu, 
tiili ja betoni
- Kälviällä päällysteinä asfaltti, 
hiekka, metsä, pelto ja nurmi 
- Kälviän yleisilme koetaan siis-
tinä 

» Aistiympäristön muutokset:
- Kaskiviljelyllä tuotetaan 1400 luvulla 
avarampaa tilaa
- 1500-1700 luvuilla puutaloja ja joella 
suuri merkitys ihmisten arjessa
- Maisemaan nousee muuhun kuin 
asutuskäyttöön tarkoitettuja raken-
nuksia
- Maisemaa hallitsee pellot ja niityt
- 1900-1970 asuinrakennusten määrä 
Kälviällä kasvaa

-Maaseutumainen yleisilme
- Keskusta-alue kylämäinen
- Laajoja peltonäkymiä
- Rakennettu ympäristö sijoittuu 
metsäsaarekkeisiin, joita ympäröi 
peltomaisema
- Rakennuskanta yksi- ja kaksiker-
roksista
- Keskustassa rakennuksia kol-
melta vuosisadalta, ympäristön 
kerroksellisuus
- Raittimainen Kälviäntie yhdistää 
taajaman eri osa-alueita ja toimii 
kylän toiminnallisuuden keskuk-
sena

- Olemassa olevaa maisemarakennet-
ta kunnioitetaan rakentamisessa
- Tavoitteena korostaa kirkonkylän 
raittimaista rakennetta ja haja-
asutusalueilla säilytetään maaseutu-
maisuus
- Kirkonkylä tiivistyy ja taajaman raja 
korostuu, mutta rakentamisen mitta-
kaava säilyy pienipiirteisenä

- Maaseudulla omakotitalorakenta-
minen sijoittuu maiseman laidoille; 
metsän ja pellon rajaan ja maaston 
korkeimmille kohdille
- Maaseudulle n. 4 talon ryppäitä
- Kirkonkylälle sekä omakotitaloja, 
että rivitaloja ja pienkerrostaloja
- Kirkonkylällä raittimaisen raken-
teen korostaminen: yksi- ja kaksiker-
rkoksisia rakennuksia
- Avoimia peltomaisemia säilytetään
- Tärkeitä reittejä ja maamerkkira-
kennuksia korostetaan valaistuksella

- Kulttuurihistorialliset rakennukset 
suunnitelman selkärankana
- Maaseudulla rakentamisen lähtö-
kohtana maisema, jota kunnioitetaan
- Maatalous voi aiheuttaa hajuhaitto-
ja, mutta suunnitelmassa sitä ei näh-
dä ongelmana
- Kaksoisraiteen tuoma ratamelu häi-
ritsee edelleen kirkonkylää, mutta 
uutta asumista ei ole sijoitettu melu-
alueelle

MERKITYSYMPÄRISTÖ
» Arvot ja merkitykset
-Voimakas tahtotila ja voimakas alu-
eellinen identiteetti
- Voimakas me-henki
- Kälviäläiset paikkaan kiinnitty-
neitä
-Luonto tärkeä osa kälviäläisyyttä
- Seura- ja yhdistystoiminta sekä yh-
teiset tapahtumat tärkeitä
- 

» Merkitysympäristön muutokset.
- Karjalaisten vaikutus alueen nimis-
tössä peruja historiasta
- Kälviän pitäjän muodostumisen jäl-
keen alueellinen identiteetti alkaa 
muodostua ja vahvistua
- Elämä ja ravinnon hankinta kovaa 
työtä 1500-1700 luvuilla
- 1886 lähtien junan saapumista seu-
rattiin suurella joukolla
- Joella suuri merkitys, kokosi ihmisiä 
yhteisten aktiviteettien äärelle
- Yhdistyksiä perustettiin 1800- luvul-
la ja seurakunnalla iso merkitys
- Urheilutoiminta nostattaa me-hen-
keä ja pyöräilystä tulee kälviän tun-
nunspiirre
- Nykyään alueen historia näkyy van-
hoissa rakennuksissa
- Rautatieasema hiljentynyt sosiaalise-
na kohtauspaikkana

- Kulttuurihistoriallisesti merkittäviä 
rakennuksia Kruunumakasiini, kirk-
ko ja kellotapuli

- Erityispiirteinä pyöräily, urheilutoi-
minta, murre, meren ranta, vanhat 
rakennukset
- Joki ja juna-asema olleet tärkeitä alu-
eellisen identiteetin rakentajia, niitä 
tulisi korostaa
- Aluetietoisuuden pohjalla seurakun-
ta ja urheiluseura Tarmo
- Kälviän murre määrittää kälviäläisiä
- Junan henkilöliikenne

- Suunnitelman lähtökohtana on pai-
kallisuuden korostaminen ja alueelli-
sen identiteetin vahvistaminen: ettei 
kälviäläisyys huku Kokkolaan
- Maaseudun ominaisuuksien korosta-
minen ja Kälviälle ominaisten piirtei-
den säilyttäminen
- Tavoitteena yhteisöllisyys ja suku-
polvien kohtaaminen
- Kälviää markkinoidaan luonnon, 
hiljaisuuden ja virkistäytymisen paik-
kana
- Pyöräilykulttuurin huomioiminen

- Tiivis keskusta ja toimiva torialue  
kälviäläisten kohtauspaikkana
- Torialue mahdollistaa yhteisten ta-
pahtumien järjestämisen 
- Kälviän Kruununmakasiinia tuot-
teistetaan (esim. säilytysrasiasarja 
ja paikallisten maataloustuotteiden 
myyntirasiat)
- Kälviältä kaupunkilainen voi saada 
oman nimikko-kummilehmän, jonka 
elämää voi seurata
- Maatilaleirit
- Pyöräilykampanja ”I Bike Kälviä”
- Rakentamisella ohjataan eri sosiaa-
listen ryhmien sekoittumista 

- Identeetti vahvistuu historiallisten 
rakennusten korostamisella
- Sosiaalinen vuorovaikutus lisääntyy, 
kun keskustaan tulee sekä kaupallisia 
palveluita että virkistyskäyttöä
- Kälviälle tärkeä maaseutuidentiteet-
ti säilyy
- Suunnitelma vahvistaa kuntaliitok-
sen uhkaamaa paikallisidentiteettiä
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KÄLVIÄN OMINAISPIIRTEIDEN ANALYYSI JA PROFIILI

ANALYYSI JA PROFIILI 
Työprosessi

Suunnittelutyö on edennyt Kälviän analyysista kohti lopullista syn-
teesisuunnitelmaa. Työkaluna olemme käyttäneet Emilia Rönkön 
kehittämää maaseudun maankäytön kehityskuvan laadintatyökalua. 
Aluksi olemme analysoineet Kälviää nelikentän (toiminnallinen, 
fyysinen, aisti- ja merkitysympäristö) avulla sekä tutkineet Kälviän 
historiaa ja kaavoitusta. Löytämämme tiedon perusteella olemme 
hahmottaneet Kälviän profiilin erityispiirteet. 

Profiilin perusteella laadimme kolme erilaista visiota Kälviän tule-
vaisuudesta. Jokaisessa visiossa on erilainen tulevaisuudenkuva ja 
väestönkasvun ennuste. Vaihtoehtoja arvioituamme, päätimme yh-
dessä seurantaryhmän kanssa synteesisuunnitelman päälinjat. Lo-
pullinen työ pohjautuu siis mittavalle pohjatyölle.
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Kälviää pitäisi kehittää 
lisärakentamisella
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Kälviän maalaismainen miljöö pitäisi 
säilyttää
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Kälviä on mielestäni turvallinen alue
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Kälviä on mielestäni lapsiystävällinen

Asukaskysely

Asukkaiden näkemyksiä Kälviän kehittämisestä kerättiin syksyllä 2013 lomakekyselyllä. Vas-
taajia kyselyssä oli 126, joista suurin osa oli nuoria lukiolaisia ja opistolaisia. Kyselyn tavoittee-
na oli selvittää asukkaiden mielipaikkoja, tärkeitä rakennuksia sekä mielipiteitä Kälviän kirkon-
kylän nykytilasta ja kehittämisestä.

Kyselyn perusteella rauhallinen maaseutumainen miljöö on erittäin merkittävä kälviäläisille. Har-
rastus- ja virkistysmahdollisuuksia toivottiin lisää. Kirkonkylän palveluiden säilyminen koettiin 
tärkeänä. Monet vastaajat pelkäsivät Kälviän muuttuvan Kokkolan nukkumalähiöksi. Toisaalta 
vastaajat olivat huolissaan liiallisesta rakentamisesta. Konkreettisina toiveina uusista palvelu-
ista nousi esiin mm. kahvilat, kaupat, uimahallit, ulkoilureitit, hiihtoladut ja vaellusreitit.

TOIMINNALLINEN YMPÄRISTÖ

POTANKANGAS

SIIRILÄ NIEMIVAINIO

SIMUKKALA
KUMPULA

MARTTILA

TASKULA

POR

ENT. SUOJELUSKUNTATALO

KEHITETTÄVÄ ALUE

MAHDOLLINEN TORIN PAIKKA

MAHDOLLINEN TORIN PAIKKA

S-PARKKI

KIRKKO

TAPULI

KRUUNUMAKASIINI

HAUTAUSMAA

JOTAIN

VANHA ASEMA

VANHA HÖYRYSAHA

URHEILUKENTTÄ

KIRJASTO

KOULU

OPISTO

PUSUSILTA

BESTHALL

PAPPILAN METSÄ (PUISTO)

NÄKYMÄ

VANHA RIIHI

KRIKSINMÄKI

LUISTELU & TENNIS

KEVYEN LIIKENTEEN SILTA

MARTTILAN SALI

KOTISEUTUMUSEO

RISTEYS

POTANKANGAS (SÄILYTETYT PUUT &  MAASTO)

1. KOULU

SIIRILÄNMÄKI (ALUE)

VANHA PIHAPIIRI

MIKKOLA
(VANHA, KESKUSTAN SUURIN

HIRSIRAKENNUS)

VANHA HOIVAKOTI

PENTTILÄ (TILA LOPETTANUT)

MERKITYSYMPÄRISTÖ
Merkitysympäristön peruspilarit

Seurantaryhmälle sekä muutamalle muulle kälviäläi-
selle suunnatun kyselyn avulla nimettiin Kälviälle merki-
tyksellisiä asioita ja paikkoja:

– Seurakunnat sekä muu hengellinen toiminta
– Urheiluseura Tarmo
– Murre
– Maaseutumaisuus ja luonnonläheisyys
– Yhteiset tapahtumat
– Meri
– Merkittävät rakennukset
– Koulut
– Joki
– Juna

Seurantaryhmä merkitsi kartalle tärkeitä paikkoja 
sinisillä tähdillä ja kehitettäviä paikkoja punaisilla täh-
dillä. Tärkeiksi paikoiksi nousi vanhoja kulttuurihistorial-
lisia paikkoja. Kehittämistarpeita nähtiin erityisesti kes-
kustassa.

Kälviän kirkonkylällä 
on tällä hetkellä hy-
vät palvelut. Kaupal-
liset palvelut ovat si-
joittuneet Kälviäntien 
varteen. Teollisuutta 
on Kajaanintien ja 
rautatien varressa. 
Kälviä on maaseu-
tupitäjä: maatiloja 
on aivan taajaman 
läheisyydessä.

Elä lähellä, näe kauas - Kälviä
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 AISTIYMPÄRISTÖN NYKYTILANNE

AISTIYMPÄRISTÖ

                                                                                    Toiminnallinen keskusta

KESKUSTA

Kirkko

KÄLVIÄNTIE

RAUTATIE

Päällystämä-
tön kenttä

”Ostari”

Yhteys joelle

    
   

    
    

    
    

      
     

    
    

    

    

    
     

         
   

   
     

                      
   

   
   

   
    

                                              Kaupallinen keskusta

Rautatie halkaisee kaupallisen keskus-
tan

T
Kirjasto

Makasiini

Aukionomainen 
p-alue

Puistomainen ka-
tuosuus kirkon koh-
dalla

Keskustassa on 
joitakin 2-kerrok-
sisia kerrostaloja. 
Osassa on liiketiloja 
maantasossa.

Urheilukenttä 
paraatipaikalla

Kaupunkiaukion mittasuhteet saanut pysä-
köintialue ei anna positiivista kuvaa pienen 
kylän keskuksesta.

Keskustan näkymäanalyysi. Taajaman osa-alueiden näkymäanalyysit tehtiin myös Potankankaan, Taskulan, Marttilan ja Kumpulan alueista.Taajaman ääriviivat; taajama rajautuu metsän ja pellon reunaan. Valkonen kuvastaa peltoaluetta, vihreä metsää, beige tonttien aluetta, puinainen melualuetta ja oranssi osoit-
taa keskustan palveluja.

FYYSINEN YMPÄRISTÖ

TORPPARINLAMPI

POTANKANGAS

TASKULA

PORKOLA

HIETALA

SIMUKKALA

NIEMIVAINIO

KUMPULA

MARTTILA

SIIRILÄ

VIEMÄRÖINTIALUEEN RAJA

SIIRILÄ PENTTILÄN MÄKI

HYYPÄN TALOT

KRIKSINMÄKI

MA

MA

PIKKU-PENTTILÄ

Kälviän kirkonkylän ympäristön maisemarakenteessa oleellisena nousee esiin alavat joen rannat, joiden äärelle viljely on keskittynyt sekä metsäiset kumpareet.Kirkonkylän rakeisuus ja kulttuurihistorialliset arvot. Kälviä on osa valtakunnallisesti merkittävää kulttuurihistoriallista aluetta, jolle ominaista on laajat peltonäkymät ja vanhat 
pihapiirit. Kulttuurimaisema on näkyvissä erityisesti maaseudulla mutta myös aivan kirkonkylän ytimessäkin.
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NYKYINEN
ASUTUS

KULTTUURIHISTORIALLISESTI
MERKITTÄVÄ REITTI

VALTAKUNNALLISESTI
TÄRKEÄ KULTTUURI-
HISTORIALLINEN ALUE

KÄLVIÄ KUULUU VALTAKUNNALLISESTI TÄRKEÄÄN
KULTTUURIHISTORIALLISEEN ALUEESEEEN.

KÄLVIÄN ANALYYSI JA PROFIILI Elä lähellä, näe kauas - Kälviä
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Kälviän strateginen visio +/-

Kuntasuunnittelun kurssi 2013 / Oulun yliopisto, arkkitehtuurin osasto - Kälviä - Tiina Pyhäluoto, Kirsi Översti, Mikko Reinikainen
Strateginen visio ja vaihtoehtoiset suunnitelmat: Vihreä, energinen ja yritteliäs Kälviä 

1.

2.

3.
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Uusi palveluasuminen

������������������������������
oleville asuinalueille
������������������������������������
liikenteen reitti

Joki

VIHREÄ, YRITTELIÄS JA ENERGINEN KÄLVIÄ ELÄMÄÄ PIHAPIIREISSÄ

- Väestömäärä pysyy nykyisellään, nykyinen kasvu pysähtyy

- Taustalla ajatus metropolikeskeisestä Suomesta

- Painetta uudelle asuinrakentamiselle ei juuri ole

- Asutusta ohjataan keskusta-alueelle eikä haja-rakentamista suosita, sillä se vie elinvoimaa Kälviän   
 kirkonkylältä

- Peruspalvelut pyritään säilyttämään, myös vaihtoehtoisia palveluita (mm. yksityisiä perhepäiväkoteja,   
 terveysklinikoita ja vanhusten kotipalveluja)

- Eläkepommi uhkaa Kälviää, varttuneiden tarpeet huomioidaan suunnitelmassa

- Perinteinen maataloustoiminta hiipuu, tilalle bioenergiaa, tuulivoimaa ja turvetuotantoa. Perinteinen   
 maaseutumaisema säilytetään päätiestön ja asutuksen varrella.

- Liikkuminen painottuu yksityisautoiluun, joukkoliikenteen taso laskee

- Virkistysmahdollisuuksia parannetaan kevyenliikenteen reitillä joen varressa. Joen näkyvyyttä parannetaan  
 kasvustoa raivaamalla.

- Maltillinen väestönkasvu, 150 uutta asukasta vuoteen 2030

- Taustalla ajatus Suomesta globaalisti rikkaana valtiona, jossa tuloerot kasvavat, väestöllinen huolto suhde   
 heikkenee ja vanhusten huolenpidosta tulee kansalaisvelvoite

- Kaupunkiseutukeskeinen Suomi, jonka myötä Kälviä hyötyy Kokkolan läheisyydestä

- Elävä maaseutu ja hyvien lähipalveluiden keskusta

- Asumista sekä maaseudulle että keskustaan

- Peltokorven ja Hietalan kylien täydennysrakentaminen: suuret maaseututontit metsän ja pellon rajalla,    
 3-5 talon ryhmiä, jotka huolehtivat infrastruktuurista itse

- Kirkonkylällä yhtiömuotoista rakentamista, jossa senioriasunnot lomittuvat perheasuntojen joukkoon.    
 Rakennuksista muodostuu yhteisöllisiä pihapiirejä.

- Keskustassa raittimaisuuden korostaminen ja S-marketin alueen uudelleenjärjestely

- Virkistyspalveluita keskustaan: polkuverkosto sekä keskustan liikuntapalvelut: leikkipuisto, ulkokuntosali 
 sekä skeittiparkki

KÄLVIÄ - URBAANI MAASEUTU

- Reipas väestönkasvu, 300 uutta asukasta vuoteen 2030

- Taustalla ajatus kaupunkiseutukeskeisestä Suomesta, maailmanlaajuinen raaka-ainepula sekä kallistunut  
 energia

- Kaivostoiminta alkaa Peränevalla ja Karinevalla

- Kälviä hyötyy hyvästä logistisesta sijainnistaan, paikallisjunaliikenne alkaa

- Maaseutuelinkeinot vahvistuvat, myös muu yritystoiminta kehittyy ja teollisuustoiminta vahvistuu

- Asutusta pieninä ryppäinä taajaman ulkopuolelle nykyisen tieverkoston mukaan

- Kälviän kilpailukyky kasvaa

- Palvelut keskittyvät kirkonkylän keskustaan, tori kirkonkylän keskuksena

- Rakennetaan yhteys rautatieasemalta joelle

- Runsaasti uutta virkistysrakentamista, mm. uimahalli ja muita liikuntatiloja

Analyysivaiheen tuloksiin perustuen teimme kolme erilaista visiota Kälviän tulevaisuudesta. Suunnitelmissa oli 
erilaisia lähtöoletuksia yhteiskunnan kehittymisestä ja väestönkasvusta alueella.

KOLME VAIHTOEHTOISTA VISIOTA Elä lähellä, näe kauas - Kälviä

KÄLVIÄ

Tuulivoimalle soveltuvat alueet

Bioenergiaan soveltuvat peltoalueet
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1. VAIHE:, 136,5 ha
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rak.oikeus 250 ke-m2

ALUEVARAUKSET ASUTUKSELLE

2. VAIHE: 226,0 ha
 ~ 350 Pientalotonttia

ULKOILUREITIT
Matalan hoitotason polkuja pyöräilyyn ja
jalankulkuun.
 Sora/hiekkapinta

ASUINTALO TONTIT
ka.~0,3 ha
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ALUEVARAUS: FRISBEEGOLFRATA

TEOLLISUUDEN ALUEVARAUS
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NYKYINEN TEOLLISUUSALUE

KEVYEN LIIKENTEEN REITIT
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Kokkola

Lohtaja

Halsua

Perho

Veteli

Tuulivoimaan soveltuva alue

Turvetuotantoon soveltuva suo

Kaivoksen vaikutusalue

VISIO
Kälviän maankäytön kehityskuvan tavoitevuonna 
2030 Suomessa kasvu suuntautuu kaupunkiseu-
duille. Kälviältä Kokkolaan on vain 18 kilometriä. 
Tulevaisuuden uhkana kuitenkin on Kälviän 
muuttuminen nukkumalähiöksi ja sen keskustan 
elinvoimaisuuden näivettyminen. Maankäytön 
kehi-tyskuvan tavoitteena on säilyttää Kälviän 
monipuolisuus asumisen, monien elinkeinojen ja 
hyvien palveluiden maaseutukylänä.

Kälviän väkiluku kasvaa maltillisesti vuoteen 2030 
mennessä noin 150 henkilöllä. Väestön kasvusta 
huolimatta Kälviän on varauduttava haasteisi-
in, joita ikääntyvä väestö tuo tullessaan huolto-
suhteen heiketessä voimakkaasti. Kansalaisten 
vastuu itsestään ja lähimmäisistään tulee kas-
vamaan ja sen tueksi tarvitaan yhteisöllisyyttä, 
joka tarjoaa turvaa ja huolenpitoa (Valtioneuvosto 
2013).

Maaseutumaisuus on Kälviän suurin asumisen 
vetovoimatekijä. Asuinrakentaminen sijoittuu 
Kälviäl-lä sekä maaseudun haja-asutusalueelle 
että kirkonkylälle palveluiden ääreen. Maaseudun 
hulppeille tonteille asukkaat järjestävät infras-
truktuurin itse, kun taas keskustassa, palvelujen 
ääressä on tarjolla pientalotontteja ja senioria-
sumista. Vaikka maaseutuasuminen nojaa yksi-
tyisautoiluun, ohjaamalla asutusta kirkonkylälle 
sekä hallitusti haja-asutusalueelle luodaan edel-
lytykset toimivalle joukkolii-kenteelle. Lisäksi 
vuonna 1990 lakkautettu henkilöjunaliikenne 
aloitetaan jälleen kaksoisraiteen valmistumistut-
tua. Kälviän pendelöintiliikenne siirtyy tulevaisu-
udessa maanteiltä raiteille.

Kälviän elinkeinoja tuetaan tarjoamalla pienteol-
lisuustontteja ja kehittämällä uusiutuvan ener-
gian käyttöä. Kirkonkylän vetovoima kasvaa, kun 
Kälviäntietä täydennysrakennetaan. Liike- ja as-
uinrakentamisen lisäksi keskustaan tulee toimin-
nallisia puistoja sekä kattavat ulkoilureitit, jotka 
jatkuvat aina Kokkolaan saakka. Lisäksi vuoteen 
2030 mennessä Kälviällä käynnistetään ilmeniit-
timalmioita hyödyntävä kaivos globaalin raaka-
ainepulan vuoksi. Kaivostoiminnan positiiviset 
taloudelliset vaikutukset heijastuvat ympäröivään 
maakuntaan, mutta hyödyt eivät juurikaan näy 
Kälviän kirkonkylällä. 

STRATEGIA
Kälviä osana Kokkolaa

Kälviästä tuli osa Kokkolaa vuonna 2009 teh-
dyssä kuntaliitoksessa. Kokkolassa asui vuoden 
2012 lopulla noin 46 800 henkilöä (Tilastokeskus 
2013), joista noin 4600 asui Kälviällä. Yhtenä 
kuntaliitoksen tavoitteena oli muodostaa Kok-
kolan alueesta ehjä kokonaisuus, joka myötäilee 
työssäkäyntialueen rajoja. 

Kälviän kirkonkylä on luokiteltu kaupungin 
läheiseksi maaseuduksi, jolloin Kälviä on sekä 
toiminnallisesti, että fyysisesti lähellä kaupunkia 
(Suomen ympäristökeskus 2013). Kaupunki- ja 
maaseutu-alueet ovat jatkuvassa vuorovaiku-
tuksessa toisiinsa. Kaupunki tarjoaa työpaikkoja, 
erikoisliikkeitä ja monipuolisia kulttuuripalvelu-
ja, kun taas maaseutu tarjoaa väljää asumista, 
virkistäytymistä, yhteyttä luontoon sekä toimii 
energian ja alkutuotannon lähteenä. Tulevaisu-
udessa kaupunkiseudut muodostavat vahvojen 
peruskuntien ytimen. Ihmiset hyödyntävät koko 
ajan enemmän koko kunnan alueen palveluita 
(Valtiovarainministeriö 2013: 11).
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ASUTUKSEN
KASVUSUUNNAT

KEVYENLIIKENTEEN YHTEYS

MERELLE

TEOLLISUUDEN

KASVUSUUNNAT

LOMA-
ASUNNOT

NYKYINEN
ASUTUS

KOKKOLA

ALUERAKENNE JA TOIMINTOJEN SIJOITTUMINEN: ASUTUS LAAJENEE PELTOKORVEN JA HIETALAN KYLIIN,
TEOLLISUUS KAJAANINTIEN JA 8-TIEN YMPÄRISTÖÖN JA  KESÄASUTUS MEREN RANTAAN.

Aluerakenne ja toimintojen sijoittuminen: asutus laajenee Peltokorven ja Hietalan kyliin, teollisuus Kajaanintien ja 8-tien ympäristöön ja kesäasutus meren rantaan.

Tulevaisuuden elinkeinot

Tulevaisuudessa Kälviä näyttäytyy entistä moni-
arvoisempana maaseutuna, jossa on tilaa niin 
asumiselle, virkistäytymiselle kuin yrityksille. Vah-
va ja monipuolinen elinkeinoelämä takaa Kälviän 
alueellisen vetovoimaisuuden.

Perinteinen maatalous ei lakkaa, mutta muut-
tuu erityyppiseksi. Maatilayksiköiden koot kas-
vavat ja maatalouden harjoittaminen voi olla 
tulevaisuudessa esimerkiksi yhtiömuotoista. Ta-
voitteenamme kuitenkin on, että pienemmätkin 
tilayksiköt jatkaisivat toimintaansa. Olemassa 
oleville tiloille on jätetty tilaa haja-asutuksen kes-
kelle. Uuden asuinrakentamisen sijoittumisessa 
huomioidaan suoja-etäisyydet ja uudet tontit si-
joitetaan vähintään 200 metrin päähän maati-
loista (Kotieläintalouden ympäristönsuojeluohje 
2010: 42−49). Maatilat ovat osa maaseutua ja on 
tärkeää, että niitä ei viedä liian kauaksi ihmisistä. 
Kälviällä on yhteensä noin 140 maatilaa, joista 
suunnittelualueellamme on 32 maatilaa ja kolme 
hevostallia. Lisäksi kauempana Kälviästä toimii 
kuusi turkistarhaa (Jaana Ingal-suo). 

Energian hinnan kallistuminen johtaa uusien en-
ergiamuotojen etsimiseen. Alkutuotannon rinnalle 
tulee uusia toimialoja, kuten uusiutuvan energian 

tuotantoa. Kälviällä aloitetaan energiapajun vilje-
ly sekä osoitetaan aluevarauksia tuulivoimalle 
sekä turpeen tuotantoon. Kälviä profiloituu tule-
vaisuudessa uusiutuvan lähienergian tuottajana. 
Uusi hajautettu energiantuotanto on tärkeää työl-
lisyyden, talouden ja ympäristövaikutusten kan-
nalta (Sitra 2013a). Biopolttoaineiden tuotanto 
soveltuu pienen mittakaavan energiantuotantoon, 
jossa tuotantoyksiköiden omistajia ovat kotitalou-
det, pienet yritykset ja kunnalliset toimijat (Sitra 
2013b). 

Pienteollisuuden laajenemiselle osoitetaan paik-
koja Best-Hallin läheisyydestä sekä Kasikulmas-
ta. Kasikulman pienteollisuusalue sijaitsee noin 
kilometrin päästä junaraiteesta. Myös kirkonkylän 
vetovoima kasvaa, kun Kälviäntietä täydennys-
rakennetaan. Palvelurakenne tiivistyy ja tilaa tu-
lee uusille yrityksille.

Väestön ikääntyminen ja kasvava vanhusväestön 
määrä luo tarpeen uusille hoivapalveluille (Tule-
vaisuus 2030). Uudet hoivapalvelut ovat lähinnä 
asumisen tukipalveluita, kuten siivous- ja ateri-
apalveluita. Kälviän kirkonkylän lähipalvelut tuk-
evat vanhenevan väestön kotona asumista mah-
dollisimman pitkään. Lisäksi kirkonkylällä osa 

asumisesta tulee olemaan yhtiömuotoista, jolloin 
taloyhtiön omistajana voi olla yksityinen hoiva-
palveluita vanhuksille tarjoava yritys.

Tulevaisuudessa Kälviä nähdään seudullis-
esti houkuttelevana matkailun paikkana. Mat-
kailuelinkeinoa monipuolistetaan hyödyntämällä 
maaseudun resursseja: maalaismaisemaa, 
maaseudun peruselinkeinoja, luontoa, tilaa ja 
hiljaisuutta. Esimerkiksi hiljaisuutta voidaan hyö-
dyntää yhtenä matkailun vetovoimatekijänä, jol-
loin hiljaisuustuotteen asiakkaita ovat paikalliset 
asukkaat sekä matkailijat (Si-reni 2013: 5). Myös 
Kälviälle toteutettavat monipuoliset paikalliset ja 
seudulliset virkistäytymispalvelut ja -reitit palvel-
evat matkailijoita niin läheltä kuin kaukaa. Kälviän 
perinteistä maaseutumaisemaa ja maaseudun 
elinkeinoja hyödynnetään maaseutumatkailussa, 
jolloin paikalliset maatilat voivat tarjota matkaili-
joille palveluita, kuten majoittumista sekä tutus-
tumista maatilan arkeen.

Maakunnalliseksi vetovoimatekijäksi muotoutuu 
keskisuuren kaivostoiminnan alkaminen vuoteen 
2030 mennessä, joka hyödyntää Koivusaaren ja 
Peränevan sekä Halsuan Kairinevan ilmeniittimal-
mioita.  Suomi on houkutteleva kaivosten inves-

tointikohde, sillä maassamme on sopiva geolo-
gia, pitkät kaivostoiminnan perinteet sekä toimiva 
infrastruktuuri (Tervo 2013: 38). Kaivostoiminnan 
positiiviset taloudelliset vaikutukset heijastuvat 
ympäröivään maakuntaan.  Kasvava työssäkäyn-
tiliikenne Kälviän kirkonkylän ohi ylläpitävät kes-
kustaajaman palvelurakennetta. Lisäksi kaivos 
nähdään vetovoimatekijänä matkailun kannalta. 
Kaivoksen yhteyteen voidaan avata esimerkiksi 
ravintola ja järjestää kiertoajeluita matkailijoille.

Kirkonkylältä vapautuu uusia liikerakennuk-
sia lähiajan suunnitelmissa vuosien 2016–2020 
välillä, kun keskustan täydennysrakentaminen 
aloitetaan. Samaan aikaan on mahdollista aloittaa 
laajempi matkailun kehittäminen, kun kirkonkylän 
virkistys- ja lähiliikuntapalveluita tukevien toimin-
tojen rakentaminen alkaa tai valmistuu. Myös 
paikallisia maatilallisia kannustetaan maaseu-
tumatkailun kehittämiseen. Keskustan täyden-
nysrakentamisen edetessä tulee tilaa uusille 
hoivapalveluita tarjoa-ville yrittäjille. Uusiutuvan 
energian tuotanto ja kaivostuotanto aloitetaan 
vasta kolmannessa vai-heessa vuosien 2021–
2030 välillä. Uusille maatiloille osoitetaan niille 
soveltuvia paikkoja tarpeen mukaan.

Kälviä sijaitsee logistisesti hyvällä paikalla maanteiden, rautatien ja Kokkolan sataman läheisyydessä. Energia- ja 
kaivosteollisuutta kehitetään hyödyntämällä turvesoita, rakentamalla tuulivoimaa sekä avaamalla kaksi uutta kaiv-
osta. Kaivostoiminnan käynnistymisellä on myönteinen vaikutus Kokkolan taloudelle.
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Best-Hall Oy on yksi Kälviän suurimpia työllistäjä.
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Asumisen, teollisuuden ja maatalouden sijoit-
tuminen suunnittelualueella. Kirkonkylälle tulee 
sekä asuin- että liikerakentamista. Maaseudulla 
asuinrakentaminen jakaantuu Hietalan ja Pel-
tokorven kyliin. Kylissä säilyy myös maatalou-

stoimintaa, jolloin rakenteessa lomittuvat maa-
tilat ja asuinrakennukset. Kylien ulkopuolella on 
karja- ja metsätalousvyöhyke, jossa maankäyt-
tö painottuu maa- ja metsätalouteen. Alueelle 
voi sijoittaa maatalouden suuryksiköitä.
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SUUNNITELMIEN VAIHEISTUS:

Nopeasti toteutettavissa olevat suunnitelmat 2014–2015

• torin rakentaminen aloitetaan
• vanhan rautatieaseman uusiokäyttö
  o   tarjolla harrastetiloja kälviäläisille, elokuvasali
• polkuverkosto
  o   tukeutuu pääosin olemassa olevaan kevyenliiken-
   teen- ja peltotieverkostoon

Lähiajan suunnitelmat 2016–2020

• torialueen rakentaminen jatkuu
  o leikkikenttä, ulkokuntosali, skeittiparkki ja luistinrata
• kirkonkylän polkupyörälenkki 
• seudulliset virkistysreitit
  o alueelle merkitään pyöräilyyn sopivia lenkkejä
  o päällystetty pyörätie Kokkolaan kunnostetaan, sillä se
    on tärkeä työmatkaliikenteen reitti
  o latuverkosto kasvaa, Kälviänjoen reitti
• Niemivainion virkistysalue
  o maauimala, kesäteatteri, lentopallokenttä ja 
   nuotiopaikkoja. 

• yleisurheilukenttä kunnostetaan ja jäähalli rakennetaan
• kirkonkylän täydennysrakentaminen 
   o   aloitetaan Kälviäntieltä ja joenrannasta 
   o asuntokanta monipuolistuu: senioritaloja, pari- 
    taloja, omakotitaloja, pienkerrostaloja, palveluta-
    lo, nuorisotilat, liikerakennuksia
• Peltokorven ja Hietalan rakentaminen alkaa
   o uusi rakennuskanta tukeutuu vanhaan tiestöön  
    ja asutukseen
   o kumpaakin kylää rakennetaan tasaisesti

Pitkän tähtäimen suunnitelmat 2021–2030

• rakentaminen jatkuu kirkonkylällä sekä Hietalassa ja 
 Peltokorvessa
• Vaellusreitti Perhonjokivarteen 
• Merenrannan (Pirskeri) uimaranta
• energiapajun ja tuulivoiman tuottaminen aloitetaan
• maakunnallisesti tärkeä kaivos aloittaa toiminnan

VÄHÄJOKI

KÄLVIÄNJOKI

VÄHÄJÄRVI

RUNTUJÄRVI

KORTEJÄRVI

HANGASJÄRVI

KASAKKAJÄVI

KLAPURINJÄRVI

KLAPURIN
PIKKUJÄRVI

TORPPARINLAMPI

KARJA- JA
METSÄTALOUSVYÖHYKE

KARJA- JA METSÄTALOUSVYÖHYKE

KASIKULMA

AUTIO

SUONPERÄ

POTANKANGAS

SIIRILÄ NIEMIVAINIO

SIMUKKALA KUMPULA

MARTTILA

TASKULA

KLAPURI
KLEEMOLA

KYKYRI

PORKOLA

LUKKARINMÄKI

KOURI

MIEKKOJA

TUOMAALA

PELTOKORPI

HIETALA

HEVOSTILA

HEVOSTILA

KOULU

KOULU

KOULU

LINJA-AUTO

ETÄISYYS
ALLE 1KM

HUHDAN TÄYDENNYSRAKENTAMINEN:
2030 MENNESSÄ 14 TONTTIA
VARAUS 13 TONTTIA

KLAPURIN TÄYDENNYSRAKENTAMINEN:
2030 MENNESSÄ 6 TONTTIA
VARAUS 7 TONTTIA

HEVOSTILA

KOULU

MARTTILAN RYHMÄKYLÄ:
2030 MENNESSÄ 12 TONTTIA
VARAUS 8 TONTTIA

HIETALAN
TÄYDENNYSRAKENTAMINEN:
2030 MENNESSÄ 18 TONTTIA
VARAUS 10 TONTTIA

RIDANTIEN NAUHAKYLÄ:
2030 MENNESSÄ 10 TONTTIA
VARAUS 13 TONTTIA

POTANKANKAAN
TÄYDENNYSRAKENTAMINEN:
2030 MENNESSÄ 14 TONTTIA

KESKUSTAN
TÄYDENNYSRAKENTAMINEN:
2030 MENNESSÄ 51 TONTTIA

KIRKONKYLÄN TAAJAMA
TÄYDENNYSRAKENTAMISTA

UUSI ASUINALUE
UUDIS- JA TÄYDENNYSRAKENTAMISTA

PIENTEOLLISUUDEN LAAJENEMISVYÖHYKE

UUSI ASUINALUETONTTI
2030 MENNESSÄ RAKENNETUT TONTIT

PELTO

NIITTY TAI AUKIO
NURMIKENTÄT, LUONNONNIITYT, AUKIOT JA HAKKUUAUKIOT

VARAUS UUDELLE ASUINALUETONTILLE
VARAUS ENNAKOITUA NOPEAMPAAN KASVUUN

KARJA- JA METSÄTALOUSVYÖHYKE
YMPYRÄT: OLEMASSAOLEVAT, ASUTUKSEN LOMASSA OLEVAT TILAT

RAJAT: KARJA- JA METSÄTALOUSALUE JOSSA SUURYKSIKÖITÄ

JUNARADAN SUOJAVYÖHYKE
YLI 55dB RATAMELU

UUSI TIE
KESKUSTASSA JULKISIA, MAASEUDULLA YKSITYISIÄ

TIE

POLKU TAI METSÄTIE

ALUEKARTTA 1:15000

0 500m 1km100m

VÄHÄJOKI

KÄLVIÄNJOKI

VÄHÄJÄRVI

RUNTUJÄRVI

KORTEJÄRVI

HANGASJÄRVI

KASAKKAJÄVI

KLAPURINJÄRVI

KLAPURIN
PIKKUJÄRVI

TORPPARINLAMPI

KARJA- JA
METSÄTALOUSVYÖHYKE

KARJA- JA METSÄTALOUSVYÖHYKE

KASIKULMA

AUTIO

SUONPERÄ

POTANKANGAS

SIIRILÄ NIEMIVAINIO

SIMUKKALA KUMPULA

MARTTILA

TASKULA

KLAPURI
KLEEMOLA

KYKYRI

PORKOLA

LUKKARINMÄKI

KOURI

MIEKKOJA

TUOMAALA

PELTOKORPI

HIETALA

HEVOSTILA

HEVOSTILA

KOULU

KOULU

KOULU

LINJA-AUTO

ETÄISYYS
ALLE 1KM

HUHDAN TÄYDENNYSRAKENTAMINEN:
2030 MENNESSÄ 14 TONTTIA
VARAUS 13 TONTTIA

KLAPURIN TÄYDENNYSRAKENTAMINEN:
2030 MENNESSÄ 6 TONTTIA
VARAUS 7 TONTTIA

HEVOSTILA

KOULU

MARTTILAN RYHMÄKYLÄ:
2030 MENNESSÄ 12 TONTTIA
VARAUS 8 TONTTIA

HIETALAN
TÄYDENNYSRAKENTAMINEN:
2030 MENNESSÄ 18 TONTTIA
VARAUS 10 TONTTIA

RIDANTIEN NAUHAKYLÄ:
2030 MENNESSÄ 10 TONTTIA
VARAUS 13 TONTTIA

POTANKANKAAN
TÄYDENNYSRAKENTAMINEN:
2030 MENNESSÄ 14 TONTTIA

KESKUSTAN
TÄYDENNYSRAKENTAMINEN:
2030 MENNESSÄ 51 TONTTIA

KIRKONKYLÄN TAAJAMA
TÄYDENNYSRAKENTAMISTA

UUSI ASUINALUE
UUDIS- JA TÄYDENNYSRAKENTAMISTA

PIENTEOLLISUUDEN LAAJENEMISVYÖHYKE

UUSI ASUINALUETONTTI
2030 MENNESSÄ RAKENNETUT TONTIT

PELTO

NIITTY TAI AUKIO
NURMIKENTÄT, LUONNONNIITYT, AUKIOT JA HAKKUUAUKIOT

VARAUS UUDELLE ASUINALUETONTILLE
VARAUS ENNAKOITUA NOPEAMPAAN KASVUUN

KARJA- JA METSÄTALOUSVYÖHYKE
YMPYRÄT: OLEMASSAOLEVAT, ASUTUKSEN LOMASSA OLEVAT TILAT

RAJAT: KARJA- JA METSÄTALOUSALUE JOSSA SUURYKSIKÖITÄ

JUNARADAN SUOJAVYÖHYKE
YLI 55dB RATAMELU

UUSI TIE
KESKUSTASSA JULKISIA, MAASEUDULLA YKSITYISIÄ

TIE

POLKU TAI METSÄTIE

ALUEKARTTA 1:15000

0 500m 1km100m

VÄHÄJOKI

KÄLVIÄNJOKI

VÄHÄJÄRVI

RUNTUJÄRVI

KORTEJÄRVI

HANGASJÄRVI

KASAKKAJÄVI

KLAPURINJÄRVI

KLAPURIN
PIKKUJÄRVI

TORPPARINLAMPI

KARJA- JA
METSÄTALOUSVYÖHYKE

KARJA- JA METSÄTALOUSVYÖHYKE

KASIKULMA

AUTIO

SUONPERÄ

POTANKANGAS

SIIRILÄ NIEMIVAINIO

SIMUKKALA KUMPULA

MARTTILA

TASKULA

KLAPURI
KLEEMOLA

KYKYRI

PORKOLA

LUKKARINMÄKI

KOURI

MIEKKOJA

TUOMAALA

PELTOKORPI

HIETALA

HEVOSTILA

HEVOSTILA

KOULU

KOULU

KOULU

LINJA-AUTO

ETÄISYYS
ALLE 1KM

HUHDAN TÄYDENNYSRAKENTAMINEN:
2030 MENNESSÄ 14 TONTTIA
VARAUS 13 TONTTIA

KLAPURIN TÄYDENNYSRAKENTAMINEN:
2030 MENNESSÄ 6 TONTTIA
VARAUS 7 TONTTIA

HEVOSTILA

KOULU

MARTTILAN RYHMÄKYLÄ:
2030 MENNESSÄ 12 TONTTIA
VARAUS 8 TONTTIA

HIETALAN
TÄYDENNYSRAKENTAMINEN:
2030 MENNESSÄ 18 TONTTIA
VARAUS 10 TONTTIA

RIDANTIEN NAUHAKYLÄ:
2030 MENNESSÄ 10 TONTTIA
VARAUS 13 TONTTIA

POTANKANKAAN
TÄYDENNYSRAKENTAMINEN:
2030 MENNESSÄ 14 TONTTIA

KESKUSTAN
TÄYDENNYSRAKENTAMINEN:
2030 MENNESSÄ 51 TONTTIA

KIRKONKYLÄN TAAJAMA
TÄYDENNYSRAKENTAMISTA

UUSI ASUINALUE
UUDIS- JA TÄYDENNYSRAKENTAMISTA

PIENTEOLLISUUDEN LAAJENEMISVYÖHYKE

UUSI ASUINALUETONTTI
2030 MENNESSÄ RAKENNETUT TONTIT

PELTO

NIITTY TAI AUKIO
NURMIKENTÄT, LUONNONNIITYT, AUKIOT JA HAKKUUAUKIOT

VARAUS UUDELLE ASUINALUETONTILLE
VARAUS ENNAKOITUA NOPEAMPAAN KASVUUN

KARJA- JA METSÄTALOUSVYÖHYKE
YMPYRÄT: OLEMASSAOLEVAT, ASUTUKSEN LOMASSA OLEVAT TILAT

RAJAT: KARJA- JA METSÄTALOUSALUE JOSSA SUURYKSIKÖITÄ

JUNARADAN SUOJAVYÖHYKE
YLI 55dB RATAMELU

UUSI TIE
KESKUSTASSA JULKISIA, MAASEUDULLA YKSITYISIÄ

TIE

POLKU TAI METSÄTIE

ALUEKARTTA 1:15000

0 500m 1km100m

VÄHÄJOKI

KÄLVIÄNJOKI

VÄHÄJÄRVI

RUNTUJÄRVI

KORTEJÄRVI

HANGASJÄRVI

KASAKKAJÄVI

KLAPURINJÄRVI

KLAPURIN
PIKKUJÄRVI

TORPPARINLAMPI

KARJA- JA
METSÄTALOUSVYÖHYKE

KARJA- JA METSÄTALOUSVYÖHYKE

KASIKULMA

AUTIO

SUONPERÄ

POTANKANGAS

SIIRILÄ NIEMIVAINIO

SIMUKKALA KUMPULA

MARTTILA

TASKULA

KLAPURI
KLEEMOLA

KYKYRI

PORKOLA

LUKKARINMÄKI

KOURI

MIEKKOJA

TUOMAALA

PELTOKORPI

HIETALA

HEVOSTILA

HEVOSTILA

KOULU

KOULU

KOULU

LINJA-AUTO

ETÄISYYS
ALLE 1KM

HUHDAN TÄYDENNYSRAKENTAMINEN:
2030 MENNESSÄ 14 TONTTIA
VARAUS 13 TONTTIA

KLAPURIN TÄYDENNYSRAKENTAMINEN:
2030 MENNESSÄ 6 TONTTIA
VARAUS 7 TONTTIA

HEVOSTILA

KOULU

MARTTILAN RYHMÄKYLÄ:
2030 MENNESSÄ 12 TONTTIA
VARAUS 8 TONTTIA

HIETALAN
TÄYDENNYSRAKENTAMINEN:
2030 MENNESSÄ 18 TONTTIA
VARAUS 10 TONTTIA

RIDANTIEN NAUHAKYLÄ:
2030 MENNESSÄ 10 TONTTIA
VARAUS 13 TONTTIA

POTANKANKAAN
TÄYDENNYSRAKENTAMINEN:
2030 MENNESSÄ 14 TONTTIA

KESKUSTAN
TÄYDENNYSRAKENTAMINEN:
2030 MENNESSÄ 51 TONTTIA

KIRKONKYLÄN TAAJAMA
TÄYDENNYSRAKENTAMISTA

UUSI ASUINALUE
UUDIS- JA TÄYDENNYSRAKENTAMISTA

PIENTEOLLISUUDEN LAAJENEMISVYÖHYKE

UUSI ASUINALUETONTTI
2030 MENNESSÄ RAKENNETUT TONTIT

PELTO

NIITTY TAI AUKIO
NURMIKENTÄT, LUONNONNIITYT, AUKIOT JA HAKKUUAUKIOT

VARAUS UUDELLE ASUINALUETONTILLE
VARAUS ENNAKOITUA NOPEAMPAAN KASVUUN

KARJA- JA METSÄTALOUSVYÖHYKE
YMPYRÄT: OLEMASSAOLEVAT, ASUTUKSEN LOMASSA OLEVAT TILAT

RAJAT: KARJA- JA METSÄTALOUSALUE JOSSA SUURYKSIKÖITÄ

JUNARADAN SUOJAVYÖHYKE
YLI 55dB RATAMELU

UUSI TIE
KESKUSTASSA JULKISIA, MAASEUDULLA YKSITYISIÄ

TIE

POLKU TAI METSÄTIE

ALUEKARTTA 1:15000

0 500m 1km100m



KÄLVIÄ - KUNTASUUNNITTELUN KURSSI 2013 / OULUN YLIOPISTO, ARKKITEHTUURIN OSASTO - Laura Felin, Risto Honkonen, Riikka Jerkkola, Venla Leppänen, Henrikki Moisander, Tiia Possakka, Tiina Pyhäluoto, Mikko Reinikainen, Henry Tossava, Kirsi Översti

Laadukasta kirkonkyläasumista ja maaseutu-unelmia

Vuoteen 2030 mennessä Kälviälle rakennetaan noin 125 
uutta tonttia, lisäksi jo olemassa olevaa ra-kennuskantaa 
kunnostetaan. Kälviän maaseutumaisuus halutaan säilyt-
tää ja sitä onkin syytä korostaa hyvänä asuinympäristönä. 
Maaseudun rauha, väljyys ja luonnonläheisyys ovat 
usein osa suomalaisen asumisen unelmaa ja ne ovat 
myös Kälviän vetovoiman peruselementtejä. Siksi yht-
enä asumisen tyylinä tarjotaan väljiä, matalan palveluta-
son tontteja haja-asutusalueelta. Puolestaan kirkonky-
län houkuttelevuutta lisätään tarjoamalla laadukasta ja 
monipuolista asumista etenkin senioreille hyvien palvelu-
iden läheisyyteen.

Uusi rakentaminen kunnioittaa olemassa olevaa maise-
marakennetta ja perinteistä asumisen sijoittumista, jos-
sa asutus keskittyy metsän ja pellon rajamaille sekä 
korkeammille maastonkohdille muodostaen pienehköjä 

asutuskeskittymiä. Uusi asutus tukeutuu haja-asutus-
alueella olemassa olevaan tiestöön sekä asutukseen. 
Näin luodaan paremmat edellytykset uuden väestön ju-
urtumiselle alueeseen sekä yhteisöllisyyden muodos-
tumiselle vanhojen ja uusien asukkaiden kesken.

Kälviän laadukkaassa asumisessa on tärkeää keskustan 
houkuttelevuuden kehittäminen ja tiivistäminen sekä asu-
tuksen ohjaaminen haja-asutusalueilla. Kälviän maaseu-
tumaisuus säilytetään sekä keskustassa, että kauempa-
na siitä. Eri elämänvaiheissa oleville ihmisille tarjotaan 
erilaisia asumisvaihtoehtoja heidän tarpeidensa mukaan. 
Suunnittelussa ohjataan Kälviän asutusta sekä Kokko-
laan päin suuntautuvalle Peltokorven kylälle, että Kälviän 
keskusta-alueelle ja maanpuolelle. Puolet rakennut-
tamisesta kohdistetaan jo olemassa oleville asuinalueille 
taajamaan ja puolet haja-asutusalueille Hietalaan, 

Marttilaan ja Peltokorpeen. Jo olemassa olevaa asutus-
kantaa tiivistetään rakentamalla uusia asuntoja ja käyt-
tämällä myös hyväksi tyhjiä tai tyhjentyviä rakennuksia. 
Olemassa olevien rakennusten ja niiden lähiympäristöjen 
täydennysrakentaminen elävöittää maisemaa ja tekee al-
ueet vetovoimaisemmiksi. 

Kälviän keskusta-alueelle sijoitetaan 65 tonttia, haja-asu-
tusalueille Hietalaan osoitetaan 40 tonttia ja Peltokorpeen 
puolestaan 20. Kirkonkylän täydennysrakentamisella ja 
ohjaamalla hallitusti rakentamista haja-asutusalueelle 
luodaan edellytykset paremmalle joukkoliiikenteelle. 
Tulevaisuudessa linja-autot koukkaavat Hietalan ja Pel-
tokorven lenkkien kautta. 

Kirkonkylälle tulee 65 uutta tonttia. Omakotitalotonttien houkuttelevuutta lisätään 
yhdistämällä pieneksi koettuja tontteja isommiksi, lisäämällä joenrantatontteja 
sekä mahdollistamalla kahden asunnon rakentaminen samalle tontille. Kes-
kustan kehittämisvyöhykkeelle rakennetaan liikerakennuksia, senioriasuntoja 
sekä puistoja. Uudet liikenneympyrät osoittavat keskustan alkamis- ja päättymi-
spaikat. Koulujen lähelle tulevat hidastetöyssyt parantavat liikenneturvallisuutta.
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RANTATONTIT

-Joen rannassa erikokoisia omakotitalotontteja, keskimääräinen koko 2250m2
-Mahdollisuus omaan rantasaunaan ja laituriin
-Näkymät joelle

PARITALOTONTIT

-Keskimääräinen koko 2600m2
-Mahdollisuus pienen huoneiston rakentamiseen talon yhteyteen
-Itsenäistyvät nuoret ja ikääntyvät vanhukset voivat asua perheensä pihapiirissä
-Monipuolistaa asuntotarjontaa

OMAKOTITALOTONTIT

-Keskimääräinen koko 1800m2
-Kälviäntien varrella 2 -kerroksisia, muuten 1-2 -kerroksisia
-Palvelut lähellä
-Valmis ympäristö

SENIORIASUNNOT
-Vanhan rautatieaseman lähellä 1-3 -kerroksisia rivi- ja kerrostaloja
-Mahdollisuus ateriapalveluihin
-Keskustan torialue ja palvelut vieressä
-Hyvä yhteys virkistys- ja liikuntapalveluihin

PALVELUASUNNOT
-Joen rannalla Leporantaa vastapäätä
-Korkean palvelutason huoneistoja vaikeasti liikuntarajoitteisille
-Tori ja nuorison skeittipuisto vieressä: ihmisten seuraaminen tarjoaa virikkeitä

HIDASTEET
-Kirkonkylän koulun suojatiet korotetaan liikennenopeuksia hidastaviksi
-Torialueen ohittavalta osuudeltaan Kälviäntie on ns. “shared space” -tilaa, jossa 
kulkevat sekä jalankulkijat että autot

KÄVELYSILLAT
-Kevytrakenteisia
-Katettuja: vähentää talvihuoltoa
-Esteettömiä
-Matka Leporannasta keskustaan lyhenee
-Tarjoavat näköyhteyksiä jokea pitkin
-Toimivat osana reittiverkostoa
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Pihapiirros keskusta-alueen asumisesta 1:1000
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HIETALA

2 cm tyhjää, rajaa poisHIETALA VAIHEISTUS- JA NÄKYMÄKAAVIO 1:10 000

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PR
O

D
U

C
ED

 B
Y 

A
N

 A
U

TO
D

ES
K

 E
D

U
C

A
TI

O
N

A
L 

PR
O

D
U

C
T

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PR
O

D
U

C
ED

 B
Y A

N
 A

U
TO

D
ESK

 ED
U

C
A

TIO
N

A
L PR

O
D

U
C

T

Hietala vaiheistus- ja näkymäkaavio 1:10000

Havainnekuva Marttilan ryhmäkylän raitilta.

Maaseutuasumisen yleissuunnitelma Hietalasta 1:5000. Vaaleanpunaisilla ja violetin värisillä ympyröillä on merkitty 100 ja 200 metrin suojaetäisyydet maatiloista. Harmaat pallot merkitsevät 
kasviviljelystä.

8/12

Asuinaluetyyppejä on Kälviällä kolmenlaisia: tiivistä keskusta-asumista, väljempää 
omakotitaloasumista taajamassa sekä suuria tontteja maaseudulla. Tiivis keskus-
ta-asuminen soveltuu esimerkiksi senioreille, jotka kaipaavat lähellä sijaitsevia 
palveluita. Ikääntyvien lukumäärä tulee kasvamaan, joten etenkin heidän (kuten 
myös nuorten ja lapsiperheiden) tarpeidensa tyydyttämiseen panostetaan. Se-
nioreiden asumismuotoina ovat pääasiassa rivitaloasuminen, asuminen 2-3 ker-
roksisissa liikekerrostalossa ja monipuolinen palveluasuminen. Suunnittelussa 
otetaan myös huomioon esteettömyysvaatimukset sekä viihtyisä elinympäristö. 

Väljempää omakotitaloasumista esimerkiksi lapsiperheille tarjotaan kirkonkylän 
alueella yhdistämällä aiemmin tarjolla olleita, liian pieniksi koettuja tontteja. Näin 
myös keskustan liepeillä sijaitsevat tontit saadaan houkuttelevimmiksi. Maaseu-

dun rauhaa isolla tontilla haluavilla on mahdollisuus asettua muutamien kilometrin 
päähän Kälviän keskustasta. Tontit sijoitellaan maisemarakennetta kunnioittaen 
ja mahdollistetaan peltonäkymien avautuminen tonteilta päin katsoen. Jo ole-
massa olevaa asuntokantaa hyödynnetään ja rakennetaan osittain sen lomaan. 
Asuinrakentaminen suunnitellaan siten, että pää- ja piharakennukset muodosta-
vat omia pihapiirejänsä. Kylänraittivaikutelmaa muodostamaan osa pihapiirin 
rakennuksista sijoitetaan lähelle tietä. Lisäksi muutamia tontteja osoitetaan haja-
asutusalueilla olemassa olevien talojen läheisyyteen täydentämään raittia. Haja-
asutusalueilla asukkaiden täytyy itse vastata infrastruktuuristaan, jotta kunnalle 
ei aiheudu turhan suuria kunnallistekniikkakustannuksia. 

Haja-asutusalueelle sijoittuvat tontit myös suunnitellaan tarpeeksi lähelle koulu-
ja, alle 3–4 kilometrin etäisyydelle. Näin koululaiset voivat taittaa koulumatkan-

sa kävellen tai pyörällä. Kunnallisteknisten kustannusten jakamiseksi haja-asu-
tusalueille suunnitellaan noin neljän rakennuksen ryhmiä, joille on mahdollisuus 
rakennuttaa yhteinen maalämpökaivo sille erikseen varatulle alueelle.  Energiaa 
tuotetaan myös esimerkiksi aurinkopaneelien, hakkeenpolton sekä bioenergian 
avulla. Asuinalueet liitetään runkoviemäriin ja asukkaat muodostavat tieosuus-
kuntia. Naapurustoihin järjestetään myös yhteinen jätehuolto- ja kierrätyspiste. 
Asuinalueille saadaan yhteisöllisyyttä järjestämällä yhteisiä vapaa-ajanviettoal-
ueita, kuten metsäleikkipaikkoja ja nuotiopaikkoja.

Asuntorakentaminen aloitetaan toisessa vaiheessa, vuosien 2016–2020 välillä, 
keskustassa sekä haja-asutusalueilla. Haja-asutusalueiden tarkempi vaiheistus 
esitetään suunnitelmassa.

Hietalan auringonkukkapeltoa.
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RAKENTAMINEN KUNNIOITTAA 
MAISEMARAKENNETTA 

Peltokorven kyläkoulu houkuttelee 
alueelle lapsiperheitä. 

Laajat peltonäkymät 
Rakentaminen sijoittuu pellon ja 
metsän rajaan. 

Tiehen rajautuvat rakennukset muodostavat 
pihapiirejä. Klapurin taloryhmä on 
valtakunnallisesti arvokas. 
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SUONPERÄ

KLAPURI

PELTOKORPI

2 cm tyhjää, rajaa poisVAIHEISTUS- JA NÄKYMÄKAAVIO 1:10 000
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Peltokorpi vaiheistus- ja näkymäkaavio 1:10000

 Maaseutuasumisen yleissuunnitelma Peltokorvesta 1:5000

Maaseutu on Kälviällä haluttua asumisen aluetta isojen tonttien ja avarien maisemien vuoksi. Vapaille tonteille rakentaminen tulee ohjata siten, 
ettei se häiritse maisemarakennetta.
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TONTIT  3000 m2
TALOT 1-2 KERROSTA
KERROSALA n.150 m2
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Pihapiiripiirros Marttilasta 1:1000

Haja-asutusalueilla asuinrakentaminen keskittyy neljään paikkaan, joista jokaisella on oma erity-
ispiirteensä. Kaikkia alueita yhdistää rakennusten sijoittelu tontille ja tapa, miten tontit on sijoiteltu 
maisemaan. Rakentamisen paikat sijoittuvat pellon ja metsän rajaan. Tällainen rakennusten si-
joittelu on alueelle perinteistä ja mahdollistaa rakennusten uppoamisen maisemaan jättäen tilaa 
pitkille peltonäkymille. Suunnitelmassa rakennusten sulautumista maisemaan autetaan tontille 
istutettavalla puustolla. Tontit ovat noin 3 000 m2 kokoisia eli tilaa jaa reilusti muun muassa kas-
vimaalle. Päärakennukset ovat yksi-, puolitoista- tai kaksikerroksisia, pinta-alaltaan keskimäärin 
150 m2. Päärakennuksen lisäksi tontille sijoitetaan muutamia sivu- ja talousrakennuksia, joilla 
muodostetaan pieni pihapiiri. Tien puoleiset rakennukset sijoitetaan kiinni katuun muodostamaan 
kylänraittia. Raittia korostetaan lisäksi aidoin ja istutuksin. 

Marttilaan nousee ryhmäkylä täysin uudelle alueelle lähelle kirkonkylää. Alueen suunnittelulla on 
pyritty tukemaan yhteisöllisyyttä ja kylänraittia on korostettu. Marttilan ryhmäkylään on varattu 
rakennettavaksi vuoteen 2030 mennessä 12 tonttia. Tulevaisuudessa alue täydentyy 8 tontilla.

Hietalassa täydennysrakentaminen sijoittuu olemassa olevan rakennuskannan joukkoon. Al-
ueelle muodostuu kerroksellisuutta, jolloin uusien asukkaiden on helppo juurtua. Tavoitteena on 
yhteisöllisyys uusien ja nykyisten asukkaiden välillä. Hietalaan on suunniteltu täydennysraken-
nettavaksi 18 tonttia vuoteen 2030 mennessä ja tulevaisuutta varten on varattu 10 tonttia. 

Ridantien läheisyyteen suunniteltu uusi asutus muodostaa nauhakylän. Alueella on sekä uutta 
että vanhaa. Täällä on mahdollisuus toteuttaa rauhallisia maaseutu-unelmia. Ridantien nauhaky-
lään on 2030 mennessä suunniteltu rakennettavaksi 10 tonttia ja myöhemmin 13 tonttia lisää. 

Peltokorvessa uusi rakentaminen sijoittuu Huhdan ja Klapurin ympärille. Klapurissa tukeudutaan 
olemassa olevaan rakennuskantaan ja täydennetään sitä. Huhdassa rakentaminen luo pääosin 
uutta pientä aluetta asettuen hieman erilleen nykyisestä rakennuskannasta. Peltokorvessa tar-
joutuu mahdollisuus asua todellisessa maaseutumaisemassa ja tonteilta avautuvat pitkät pel-
tonäkymät.  Alueelle on varattu vuoteen 2030 mennessä rakennettavaksi 20 tonttia. Tulevaisu-
utta varten on suunniteltu 18 tonttia lisää.

Havainnekuva maaseutuasumisen sijoittumisesta Peltokorvesta. 
Rakennukset sijoittuvat pellon ja metsän rajalle.
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RAKENTAMINEN KUNNIOITTAA MAISEMARAKENNETTA
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TALOT 1-2 KERROSTA
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Toimintaa ja kohtaamisia keskustassa

Kälviän kirkonkylän keskustan toimintoja lisätään 
nykyisestä. Akuuttina toimenpiteenä keskustan 
kehittämisen kannalta on kaupallisen vetovoiman 
turvaaminen keskittämällä kaupalliset palvelut to-
rin yhteyteen ja kehittämällä torista ympärivuotinen 
kohtaamispaikka. Torille osoitetaan monipuolisia 
toimintoja ja ympärivuotisia käyttömahdollisuuksia. 
Toimintojen lisääntyessä keskustassa ihmiset liikku-
vat kirkonkylällä enemmän ja tekevät keskustasta 
elävämmän. Osana kirkonkylän keskustan monip-
uolistamista on uusien toimitilojen rakentaminen, 
joiden myötä yrittäjät pääsevät tarjoamaan palve-
luitaan. Keskustan pyöräilylenkki ja Niemivainion 
lähivirkistysalue liittyvät toriin. Kattavat kevyenlii-
kenteen väylät tukevat keskustan toiminnallisuutta 
sekä asioimista kävellen tai pyöräillen. Keskustassa 
asioimista pyritään suunnittelulla ohjaamaan mah-
dollisimman autottomaksi. Lyhyiden välimatkojen 
ansiosta autoa ei tarvitse siirtää asioitaessa use-
ammassa kaupassa. Kälviän keskustasta tulee 
kohtauspaikka kaiken ikäisille, sillä vanhusten tuet-
tua asumista ja virkistysmahdollisuuksia, nuorten 
ajanviettotiloja ja lasten leikkipaikkoja sijoitetaan 
keskustaan. Kälviän keskustasta tehdään esteetön 
liikkumisympäristö. Keskusta-alue liitetään kevyen-
liikenteensillan avulla Leporannan aluee-seen, mikä 
puolestaan tiivistää keskustan rakennetta ja tekee 
torialueesta entistä saavutettavamman. 

Kälviäntietä nostetaan suunnitelmassa yhä parem-
min esille. Kälviäntieltä loittonevien visuaalisten 
pistojen avulla ihmisiä kannustetaan liikkumaan ky-
läraitin ulkopuolella sijaitseviin merkittäviin paikkoi-
hin, kuten joelle. Nämä Kälviäntien linjat osoitetaan 
esimerkiksi laadukkailla päällysteillä, hidastetöyssy-
illä, penkeillä, istutuksilla ja yhtenevällä valaisinmal-
lilla. Tärkein Kälviäntien linja on rauta-tieasemalta 
Kruunumakasiinin ohi kohti joenrantaa kulkeva 
linja, jonka varrella sijaitsee kulttuurihis-toriallises-
ti tärkeitä rakennuksia. Tämä linja myös yhdistää 
Kälviän kirkonkylän toimintoja ja myös torialue si-
jaitsee tämän linjan varrella.

Suunnitelmassa on kaksi vaihtoehtoa torin paikalle, 
molemmin puolin Kälviäntietä. Molemmissa vaih-
toehdoissa torialue on suunniteltu kahteen tasoon, 
ylempään kauppatoriin ja toiminnalliseen alatoriin, 
jolle talvisin jäädytetään luistelukenttä. 

KESKUSTAN KEHITTÄMINEN  -  VAIHTOEHTO A  -  1:1500

SYNTEESISUUNNITELMA - KESKUSTA Elä lähellä, näe kauas - Kälviä

KESKUSTAN KEHITTÄMINEN  -  VAIHTOEHTO B  -  1:1500

KATUJULKISIVU KÄLVIÄNTIELTÄ ETELÄÄN  -  1:1500
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Niemivainion alueesta tulee ulkoilun ja virkistyksen keskus: sinne tulee maauimala, nuotiopaikkoja, pulkkamäki, beach volley –kenttä ja kes-
äteatteri. Alue yhdistetään keskustaan ja joen pohjoispuoleen uusilla kävelysilloilla.

Virkistystä ja lähiliikuntaa

Kälviän kirkonkylän virkistys- ja liikuntapalve-
luita monipuolistetaan. Nyt Kälviän kirkonkylältä 
puuttuvat arjen lähiliikuntaa tukevat palvelut ja 
suunnitelmassa vastataan tähän ongelmaan. 
Maaseutualueilla on suuri merkitys virkistyksen 
ja vapaa-ajan kohteena myös kaupunkilaisille 
(Saartenoja 2004: 58). Seudullisesti kehitettävät 
virkistysreitit muodostavat kaikkia kuntalaisia 
palvelevan kokonaisuuden. Seudulliset virkisty-
sreitit tuovat merkityt kevyenliikenteen yhteydet 
merelle, Kälviän kyliin ja Kokkolaan.

Kälviän kirkonkylälle toteutetaan esteetön kes-
kustareitti, jossa otetaan erityisesti huomioon 
vanhukset. Talvikunnossapiedetty esteetön reitti 
kulkee kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden raken-
nusten ja maisemien kautta yhdistäen kirkonky-
län palvelut toisiinsa. Keskustareitin varteen torin 
läheisyyteen rakennetaan ulkokuntosali seniorei-
ta ajatellen, leikkipuisto, skeittiparkki sekä luistin-
rata.

Kälviän kirkonkylälle toteutetaan myös lähiliikun-
taa tukeva polkuverkosto, joka hyödyntää ole-

massa olevia kevyenliikenteenväyliä ja -polkuja. 

Polkuverkosto yhdistää asuinalueet toisiinsa ja 
siihen kuuluu sekä hoidettuja katuosuuksia että 
metsäpolkuja. Polkuverkosto merkitään asvalt-
tiin maalaamalla ja metsäosuuksille puisin tolpin.  
Merkityt polut selkiyttävät yksityisen ja julkisen ti-
lan rajaa.  Kokonaisuutena reitistön hoitotaso on 
matala: valaistusta ei lisätä eikä metsäreittejä au-
rata. 

Kälviä on perinteinen pyöräilypitäjä. Keskustaan 
tulee turvallinen, pääosin asvaltoitu ja valaistu 
lenkki ympärivuotiseen käyttöön. Pyörälenkki 
yhdistää kirkonkylän koulut toisiinsa sekä mah-
dollistaa autottoman asioinnin keskustassa.  
Lenkki tukeutuu olemassa olevaan kevyenliiken-
teen verkostoon. Kirkonkylää ympäröi laaja hiek-
kateiden verkosto. Alueelle merkitään pyöräilyyn 
sopivia lenkkejä, joita pitkin pyöräilijä pääsee me-
ren rantaan, Kokkolaan, lähikyliin, metsiin ja kes-
kelle vanhoja jokivarren kulttuurimaisemia. Pääl-
lystetty pyörätie Kokkolaan kunnostetaan, sillä se 
on tärkeä työmatkaliikenteen reitti.

Kirkonkylän virkistyksen keskus on Niemivainion 
alue opiston vieressä. Niemi toimii polkuverkos-
ton keskuksena ja myös Kälviänjoen reitti kul-
kee niemen kautta.  Niemeen tulee muun muas-
sa maauimala, kesäteatteri, lentopallokenttä ja 
nuotiopaikkoja. Polkuverkosto mukailee histori-
allisesti mer-kittävän joen vartta ja uusi silta liit-
tää Niemivainion osaksi keskustan toiminnallista 
ympäristöä.

Kälviän kirkonkylällä sijaitseva yleisurheilukenttä 
kunnostetaan ja lisäksi Kälviäntien varteen raken-
netaan jäähalli. Urheilukentän kunnostamisella 
ja jääkiekkohallilla Kälviä näyttäytyy vetovoimai-
sena ja edullisena harrastamisen paikkana myös 
muille kuntalaisille.

Meri on kälviäläisille tärkeä ja suunnitelmassa 
meriyhteyttä parannetaan. Pyöräreitin päähän 
Pirskeriin tehdään uimaranta. Kälviänjoen tärkeää 
virkistysreittiä voidaan hyödyntää ympärivuoden. 
Kesäisin jokea pitkin voi meloa ja talvisin kulkea 
moottorikelkalla. Lisäksi joentörmälle vedetään 
talvisin kyläyhdistysten ylläpitämä latu. 

Kälviän kirkonkylällä on tällä hetkellä valaistu latu 
sekä kyläyhdistysten ylläpitämiä latuja. Latuverko-
sto kasvaa pelto- ja metsälenkillä. Metsälenkki li-
ittyy olemassa olevaan Perhonjoen ulkoilureittiin. 
Kesällä yhteys toimii patikointireittinä. Klapuriin 
rakennetaan laavu, johon myös Peltokorven ky-
lältä on yhteys. Suunnitelmassa seudulliset virk-
istysyhteydet kohenevat huomattavasti, kun Per-
honjoen reitistö yhdistyy Kälviän reitteihin, jolloin 
sekä kokkolalaisten että kälviäläisten ulkoilumah-
dollisuudet paranevat.

Reitistöt tukeutuvat pääosin olemassa oleviin ra-
kenteisiin, joten niiden kustannukset melko pieniä. 
Keskustan reitistöt rakennetaan ensimmäisessä 
ja toisessa vaiheessa yhdessä torin ja Niemivain-
ion alueen kanssa. Toisessa vaiheessa merkitään 
seudulliset pyöräilyreitit ja kunnostetaan pyörätie 
Kokkolaan. Kolmannessa vaiheessa merkitään 
vaellusreitti Perhojokivarteen ja rakennetaan me-
renrannan uimaranta.

Kälviän kirkonkylälle merkitään pääosin nykyisiä reittejä mukaileva kevyen-
liikenteen verkosto. Keskeisin reitti on esteetön, seuraava taso pyöräiltävä, 
kolmas taso lenkkeilyyn soveltuva. Uusia rakennettavia polkuja tarvitaan 3,4 
kilometriä.

Valaistuksella korostetaan keskustan tärkeitä reittejä: Kälviäntietä, esteetöntä 
reittiä keskustassa ja punaista linjaa rautatieasemalta Leporantaan. Reiteille 
tulee yhtenäinen valaistus, penkkejä, laadukas pintamateriaali ja hoidettu vih-
erympäristö. Valaistuksella korostetaan tärkeitä rakennuksia.

Seudulliset virkistysreitit liittävät Kälviän merenrantaan, Kokkolaan ja lähikyliin pyörä-, latu- ja retkeilyreittiverkostolla.

SYNTEESISUUNNITELMA - VIRKISTYSTÄ JA LÄHILIIKUNTAA Elä lähellä, näe kauas - Kälviä
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Kälviän imago ja identiteetti

Kälviän imago ja identiteetti pohjautuu maaseutumaisuuteen ja kyseinen omi-
naisuus säilytetään. Perinteistä maaseutumaisemaa varjellaan etenkin näkyvillä 
alueilla, kuten isojen teiden varrella ja asutuskeskittymien lähellä. Vaihtoehtoisille 
energiamuodoille osoitetaan viljelyalueita kauemmas näkyviltä paikoilta. Teollisu-
uden sijoittamisessa Kälviän alueella kiinnitetään huomiota siihen, ettei teollisuus 
vaikuta negatiivisesti ihmisten mielikuvan syntymiseen Kälviästä. Teollisuudelle 
varataan tilaa laajentua jo olemassa olevien teollisuuskeskittymien lähelle: Kasi-
kulman lounaispuolelle sekä Best-Hallin ympärille. Kyseiset paikat eivät luultavas-
ti vaikuta vahvasti Kälviän perinteiseen imago-kuvaan, sillä ne eivät esimerkiksi 
sijaitse keskustan välittömässä läheisyydessä. Kälviän kirkonkylän kuvaa ja sen 
elinvoimaisuutta kehitetään. Nukkumalähiö-uhkaan vastataan eri keinoin; eten-
kin niille ryhmille, jotka oleskelevat alueella päiväsaikaan, tarjotaan palveluita ja 
tekemistä keskusta-alueella. Senioreille suunnitellaan asuntoja keskusta-alueen 
välittömään läheisyyteen, lähelle palveluita. Myös lähellä keskustaa sijaitsevien 
tyhjien maalaistalojen läheisyyteen suunnitellaan uutta asutusta lisäämään van-
hojen rakennusten ja niiden lähiympäristöjen houkuttelevuutta ja elinvoimaisuutta. 
Tämä säilyttää Kälviälle vakiintuneen maiseman. Osa Kälviästä on valtakunnal-
lisesti tärkeää kulttuurihisto-riallista aluetta, jota hyödynnetään alueen markkinoin-
nissa ja pidetään mielessä aluetta suunniteltaessa.

Kälviä profiloituu myös maaseutumatkailukohteena, jossa maaseudun rauha ja 
puhtaus ovat lähteenä ihmisten terveydelle, hyvinvoinnille ja virkistäytymiselle. 
Maaseutua ympäristönä hyödynnetään ja kehitetään uusia ideoita sen markkinoin-
tiin. Maaseutua markkinoidaan esimerkiksi ”Kummilehmä Kälviälle” – kampanjalla, 
jossa kaupunkilaislapset voivat saada nimikkolehmän paikalliselta tilalta. Kälviän 
maatalous jakaantuu kahteen suuntaan: toisaalta tulee yhtiömuotoisia maataloud-
en suuryksiköitä ja toisaalta pienet tilat kehittävät toimintaansa maatilamatkailun 
suuntaan. Tiloilla järjestetään muun muassa maatilaleirejä, joissa osallistujat pää-
sevät tutustumaan maaseudun arkeen. Myös hevostoiminta kasvaa voimakkaasti, 
mikä tuo kaupunkilaisia maaseudun vakituisiksi vierailijoiksi. Patikointireitti lisää 
maaseudun virkistyskäyttöä nykyisestään. 

Kälviän imagoa kirkastetaan muutamilla tehokkailla tuotteilla. Kälviän symboliksi tu-
lee Kruunuma-kasiinirakennus, josta tehdään säilytysrasiasarja. Pahvista makasi-
inipurkkia käytetään Kälviällä myös grilliruuan rasiana ja siihen pakataan paikallisia 
maataloustuotteita kuten perunoita ja viljaa matkailijoille myytäväksi. Maaseutua 
ympäristönä hyödynnetään ja kehitetään uusia ideoita sen markkinointiin.
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SYNTEESISUUNNITELMA - IMAGO Elä lähellä, näe kauas - Kälviä
Kälviän imagovaltiksi nostetaan elävä maaseutu, pyöräily sekä vanha kulttuuri-
historia. Imagoa tukemaan luodaan tuotesarja, jolla markkinoidaan Kälviää.

I bike Käläviä –satulasuojat. Pai-
kallisten yhdistysten virkkaamat 
ja myymät satulansuojat levittävät 
Kälviän mainetta pyöräilypitäjänä.

Kruunumakasiini on yksi Kälviän arvokkaimmista historiallisista rakennuksista. 
Siitä tulee Kälviän symboli, joka lainaa muotonsa niin ranskisten rasiaksi kuin 
nukkekodiksikin.

Kummilehmä Kälviälle! –kampanjassa kaupunkilaislapsi saa kummilehmän 
kälviäläiseltä maatilalta. Lapset voivat vierailla tiloilla tutustumassa lehmiin ja 
maatilan elämään.
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Näkymä talvitorille.

Kevyenliikenteen silta yhdistää keskustan Niemivainion puistoon. Näkymä torilta kruununmakasiinia kohti.
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